Styrelsemöte via Skype
Måndag 21 okt. 2019 kl. 14.50-16.00
Närvarande: Marcus Magnusson, Åsa Thunström, Anna Norberg,
Josefin Ottosson, Elisabeth Corsander, Åsa Adolfsson, Karin
Jonsson
Dagordning
1. Mötets öppnande
Åsa Thunström öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justerare
Karin valdes till mötets sekreterare och Elisabeth blev justerare
3. Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll skickades ut sent så
protokollet är ännu inte justerat. Övrigt inga synpunkter.
4. Höstkonferensen Konferensen drog mycket folk, ca 60 stycken
anmälda. Utvärderingen är ännu inte sammanställd så denna punkt
flyttas till nästa styrelsemöte

5. Institutionsmedlemskap
Marcus och Åsa rapporterar om stämman. Medlemmarna antog och röstade enhälligt för
stadgeändring ocm institutionellt medlemskap. FUISMs prisidéer antogs. Nästa steg för
styrelsen att arbeta fram hur vi genomför medlemskapet för institutionerna på ett rimligt
vis. Markus har bett Jens att kolla runt hur möjligheterna ser ut nu när det institutionella
medlemskapet genomförs. Övriga regionansvariga kollar runt i regionen för att hitta fler
institutioner och höra om intresse. Marcus skickar ut en formulering till regionansvariga
som de kan maila ut. Regionansvariga jobbar med detta under november och
medlemsbrev går ut i december med information om den nya typen av medlemskap. Vi
diskuterade vem som ska få informationen vid institutionellt medlemskap och beslutade
att det behöver finnas en kontaktperson på varje institution.

6. Webb och sociala medier
Sofia skulle skissa på årshjul för att lokalisera vilken information som ska gå
ut vid vilken tid på året. Sofia var frånvarande vid mötet så punkten
bordläggs till nästa styrelsemöte.

7. Omvärldsbevakning
Bordläggs till nästa styrelsemöte då ingen från arbetsgruppen var
närvarande

8. Regionalt arbete
Jönköpings länsmuseum har bjudit in skolledaren Hamid Safahr till samtal
och föreläsning den 19 november. Karin (region norr) berättar att hon
mailat ut tre korta frågor till medlemmarna i norr för att försöka kartlägga
och få liv i aktiviteterna. Det planeras eventuellt en pedagogträff i norr och i
väst regionerna innan årets slut. FUISM har för närvarande ingen
regionansvarig i region mellan. Vi diskuterade huruvida styrelsen kan
utnämna tillfällig regionansvarig fram till årsmötet. Stina Flink ska tillfrågas
och om hon inte vill lämnar styrelsen över till valberedningen att hitta en ny
regionansvarig. Om posten står tom måste vi tänka på detta vid
medlemsutskick.
9. Fokus på och Vårmötet Vi beslutade att Markus och Anna ingår i
arbetsgrupp för att jobba fram ett förslag på plats för Fokus på samt tema.
Åsa

informerade

om

Vårmötets

tema

Samverkan

mellan

branschorganisationer och riksutställningar. Arbetsgrupp för Vårmötet
bestäms på nästa möte. Åsa ska sondera terrängen med Carina och
informerar om detta vid nästa möte.
10. Övriga frågor Konstkonsulenterna vill starta upp ett nationellt nätverk
och Karin har varit i kontakt med en av Västerbottens konstkonsulenter
och meddelat att FUISM gärna vill ta del av deras tankar och planer.
Konstkonsulenterna har möte i november men ska sedan återkoppla till
Karin
Årets pedagogiska pris. Josefin håller på att formulera information och ska
snart gå ut med information om detta
Nästa styrelsemöte via skype blir 18 november
År 2020 första fysiska styrelsemöte blir i 30-31 januari.

