Protokoll styrelsemöte via Skype
Måndag 16 dec. 2019 kl. 14.50-16.00
Närvarande: Marcus Magnusson, Josefine Ottosson, Karin Jonsson, Sofia Flinkfeldt
Jennifer Shutzberg, Anna Norberg, Linn Nyberg Ekengren, Åsa Thunström
Frånvarande: Elisabeth Corsander, Jens Fahlström, Åsa Adolfsson, Viktoria Berglund

1. Mötet öppnas Jennifer Shutzberg öppnar mötet i väntan på Åsa Thunström som har
problem med anslutning till mötet.

2. Val av sekreterare och justerare Linn Nyberg Ekengren väljs till sekreterare
och Jennifer Shutzberg till justerare. Då Linn behöver gå något tidigare väljs Jennifer till
justerare för de sista punkterna.

3. Föregående mötesprotokoll Tidigare mötesprotokoll godkänns utan synpunkter.
4. Årets pedagogiska pris Josefine utrycker oro över att det är få anmälda. I
dagsläget bara en som anmält intresse. Styrelsen lugnar Josefine och säger att det brukar
vara få i början, men att det tar fart i anslutning till deadline. Förra året fick FUISM endast
in två stycken i december, men 17 anmälda totalt. Året innan var det 23 anmälda totalt.
Önskemål om att föreningen puffar på facebook innan jul och efter ledigheterna.
Josefine skickar en text till Marcus inom de närmaste dagarna och Marcus mailar en pdf
till medlemmarna med information. Styrelsen uppmanas att dela i egna nätverk såsom
facebook och i projekt på andra museer vi känner till samt i den egna organisationen. De
regions ansvariga får gärna se vilka spännande pedagogiska projekt som tagit plats i den
egna regionen och kontakta och uppmana museer att söka, men informationen skickas
centralt från Marcus.
Första dagen av styrelsens fysiska möte ägnas åt pedagogiska priset, viktigt att styrelsens
medlemmar viker tid och läser ansökningarna innan. Josefine mailar ut till styrelsen hur
de hittar dem.
Kriterierna förslagen ska bedömas från finns på hemsidan.
Sofia ser om det går att skicka ett autosvar som ett kvitto på att anmälningar kommit in
till oss.

5. Fysisk träff Den 30-31 januari 2020 träffas styrelsen i Stockholm. Första dagen på
Historiska museet (Närmsta t-bana Karlaplan) och andra dagen på Forum för Levande
Historia.

Första dagen ses vi 13-17.30 med gemensam middag kl 18 (Jennifer bokar bord) och
andra dagen 8:30-12.
På agendan står att diskutera det pedagogiska priset, Fokus på, Vårmötet och
omvärldsbevakning. Åsa Thunström skriver en dagordning och Linn och Jennifer
förbereder ett underlag för punkten som handlar om omvärldsbevakning.

6. Fokus på Marcus och Anna är med i planeringsgruppen och önskar att en till person
ansluter sig. Den som vill vara med uppmanas kontakta Marcus. Styrelsen beslutar på den
fysiska träffen om vem som kan vara med i arbetsgruppen utöver Anna och Marcus och
Åsa Thunström kan vara med som bollplank.

Fokus på kommer äga rum på länsmuseet i Västerås. Förslag på datum är 13 eller 16
mars. Styrelsen förordar den 16 mars med tanke på museernas vårmöte. FUISM är
avsändare av dagen och står för innehållet. Programmet kan tas fram i dialog med
museet. Kanske kan museet bidra med en visning? Länsmuseet arbetar med nya
basutställningar och skulle gärna se att det var ett tema för dagen. Styrelsen ser även att
en spännande ingång kan vara glappet mellan forskning-museum-besökare.
Arbetsgruppen får fundera vidare på vilken ingång som känns mest relevant och vara
noga med att sätta en kappa för dagen.
Marcus åker till Västerås för att se museet på plats och Anna kan eventuellt följa med.

Vårmötet FUISM har anmält förslag på programpunkt som är en workshop som FUISM
håller i tillsammans med forum för utställare. Syftet är att utveckla strategier för ett
samarbete mellan pedagoger och utställningsproducenter. Workshopen görs via tre olika
spår. Workshopen börjar med att någon från eventuellt RAÄ har gett en kort introduktion.
Josefine och Åsa är tillfrågade om de vill arbeta med detta. I nuläget väntar FUISM på
respons från vårmötet och Forum för utställare har sagt ja. Eventuellt kan detta också
vara ett frö till höstkonferensen.

7. Info till medlemmar ang. institutionsmedlemskap/medlemsbrev
Under januari kommer det vanliga medlemsbrevet att gå ut och i samband med detta
skickar Marcus ut info om det nya institutionsmedlemskapet.
Det bör även skrivas ut vilka rabatter som gäller för varje nivå av medlemskap.

Regionalt arbete Förra veckan hade region norr en Berättarworkshop i
Västerbottens museum med 10-12 deltagare varav hälften var FUISM medlemmar.
Om det finns bilder från träffar så får man gärna skicka det till Sofia tillsammans med
några rader så lägger hon upp det på sociala medier.

8.

Konstkonsulenterna
FUISM ställer sig positivt till ett samarbete men detta bör vara öppet för samtliga FUISM
medlemmar. Det måste vara tydligt vad FUISM går in med och hur ett sådant samarbete
skulle kunna se ut. Karin J. fortsätter att bevaka frågan och återkommer med mer info till
nästa möte.

9.

Övriga frågor Inga övriga frågor.

10. Mötet avslutas Åsa avslutar mötet.

_______________________

_____________________________

Jennifer Shutzberg, justerare

Linn Nyberg Ekengren, sekreterare

