Protokoll styrelsemöte via Skype
Måndag 6 maj 2019 kl 14.50-16.00
Närvarande: Elisabeth Corsander, Åsa Thunström, Josefine Ottosson,
Karin Jonsson, Linn Nyberg Ekengren. Jennifer Shutzberg, Marcus
Magnusson, Åsa Adolfsson,
Frånvarande: Lucy Smalley, Jens Fahlström, Viktoria Berglund, Lena
Lindgren, Anna Norberg, Sofia Flinkfeldt,

§ 1.

Mötets öppnande

Åsa Thunström öppnade mötet.
§ 2.

Val av sekreterare och justerare

Linn Nyberg Ekengren valdes till sekreterare och Elisabeth Corsander till
justerare.
§ 3.

Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
§ 4.

Vårmötet

Kort rapport från museernas vårmöte 2019. FUISM delade ut Årets
pedagogiska pris 2018 till Forum för levande historia för workshopen
Spelar roll. Josefin delade ut priset och beskrev det som en kort men
intensiv session. Det hade varit roligt att kunna berätta mer om
FUISM:s verksamhet men tiden var knapp.
Angående prisutdelning på museernas vårmöte informerade Åsa
Thunström FUISMs styrelse att Mats Persson, generalsekreterare på
Sveriges Museer, kontaktat föreningen strax före vårmötet och önskat
en avgift för att FUISM ges möjlighet att dela ut pris på vårmötet.
FUISM förklarade att föreningen inte hade medel för detta och att det

var planerat sedan länge, därav behövde FUISM inte betala avgift i år.
Däremot bör föreningen vara beredd på att denna önskan kan
återkomma. FUISM ser det som att föreningen bidrar till programmet,
Sveriges Museer ser det som att vi föreningen får ta del av dess arena.
Det är viktigt att FUISM och andra branschorganisationer lyfter
betydelsen av organisationerna.
Åsa Thunström och Carina Karonen (ordf i Forum för utställare) har
samtalat om att branschföreningarna skulle kunna göra en gemensam
programpunkt på Vårmötet 2020. Styrelsen uppmanades att fundera på
den tanken och om någon vill vara med. Inga planer är ännu lagda utan
föreningarna har i nuläget bara pratat med varandra om detta.
Museernas vårmöte 2020 kommer vara i Visby, FUISMs höstmöte 2019
är också i Visby. Detta hade FUISM ingen vetskap om när höstmötet
planerades till Visby, men förhoppningen är att det inte påverkar
möjligheten till deltagande. Många pedagoger åker inte till museernas
vårmöte, så målgruppen kan vara lite skiljd.
§ 5.

Ekonomi och medlemmar

Marcus informerade om att det är en återkommande problematik att få
in medlemsavgifter. Det finns ofta en diskrepans mellan medlemmen
och ledningen på museet. Många tror att institutionen betalat in, men
många institutioner gör inte detta längre. En kan se att de större
institutionerna ofta bestämt sig för att inte betala medlemsavgifter,
kanske eftersom dessa ska förmånsbeskattas enligt lag. Inför
sommaren skickas det ut en ny påminnelse. I dagsläget har FUISM fått
in 146 betalda medlemsavgifter för 2019, och Marcus gissade att den
siffran kommer att stiga under året som går.
§ 6.

Mötet i juni

Datum och tid.
Måndag från ca 10-17 med gemensam lunch och middag.


Plats Etnografiska museet.

Tisdag från morgon till lunch.


Plats Forum för levande historia

Till en början var planen att det fysiska styrelsemötet i juni skulle äga
rum i Visby. I år är styrelsens sammansättning geografisktspridd över
hela Sverige vilket gör att reskostnaderna till Visby blir dyra. Ungefär
hälften av styrelsen behöver få resa och boende betalt. För
tvådagarsmöte möte i Stockholm är kostnaden ca 8000 kr.
Omfattningen av fysiska möten i relation till kostnader kan behöva
diskuteras under junimötet.
För att hålla nere kostnaderna har styrelsen beslutat att lägga mötet
2019 i Stockholm. Under måndagen får föreningen låna lokal på
etnografiska museet mot att fika beställs genom museet. Linn stämmer
av kostnad för detta. Lunchrestaurangen på etnografiska museet är
stängd, så Linn får i uppgift att undersöka lunch alternativ på tekniska
museet.
Middag läggs i direkt anslutning till mötet och Jennifer får i uppdrag att
föreslå var vi kan äta middag tillsammans.
Under tisdagen kan FUISM låna lokal på Forum för levande historia.
Åsa önskar en återkoppling om vilka som ämnar delta på mötet i juni.
§ 7.

Institutionsmedlemskap

Frågan om institutionellt medlemskap kommer tas upp på FUISMs extra
stämma under höstkonferensen. Information om detta behöver anslås
på föreningens webbplats mer än 3 månader före stämman. Detta görs
inom det snaraste. Åsa kommer att skicka ett mail till samtliga
medlemmar att förslag för synpunkter ligger på hemsidan.
Medlemmarna får möjlighet att komma med förslag på ändringar vilka
styrelsen diskuterar på junimötet. Åsa och Marcus publicerar en
slutgiltig skrivning för stämman att ta ställning till, på FUISMs
webbplats strax före midsommar. Kostnadsnivåer behöver vara klara
men kan ändras år från år.
Frågor som styrelsen behöver diskutera är: kostnadsnivåer, vad
ingår/vad får institutionen, hur många får deltaga på konferenser, finns
risk med hierarkier i vilka museerna väljer att skicka på konferens, hur
påverkas timanställda?

Marcus skickar ut frågeställningar inför Junimötet.
§ 8.

Höstkonferensen

Jennifer har gått in i planeringsgruppen för höstkonferensen. Det har
inte hänt så mycket sedan föregående möte. Jennifer efterlyste en
blänkare om ”save the date” på hemsidan. Arbetsgruppen fick i uppdrag
att sätta samman en text som de skickar till Sofia Flinkfeldt. Bra om
texten stäms av med Charlotte.
Åsa föreslog att höstkonferensen blir en punkt på Junimötet om något
behöver processas.
Jennifer efterlyste förlag på föreläsare/workshops ledare.
§ 9.

Omvärldsbevakning

Medlemmar ha kommit in med önskemål att FUISM ska hjälpa till med
omvärldsbevakning. Förut hade riksutställningar ansvar för detta, och
arrangerade bland annat armkroksresor. FUISM kan väcka frågan hos
RAÄ huruvida det är något som ligger hos dem. Åsa erbjöd sig att ställa
frågan genom sina kontakter, och möjlighet för samtal runt detta kan
göras i samband med höstkonferensen.
Frågan har tidigare ställts inom styrelsen vilka som vill vara med och
bilda en arbetsgrupp runt omvärldsbevakning. Linn har anmält intresse,
men det vore bra om några fler var med. Arbetsgruppen får i uppdrag
att ta fram ett förslag för ex.: Vad vill vi omvärldsbevaka, Vilka kanaler
sprider vi omvärldsbevakningen i, vilka frågor och under vilka former.
Förslagsvis börjar FUISM genom att testa sig fram, för att senare
justera. Ett förslag önskas presenteras för hela styrelsen under hösten.
Frågan om vilka som vill vara med i arbetsgruppen tas upp på
Junimötet.
§ 10.

Övriga frågor

Hemsidan
FUISM behöver uppdatera sin hemsida. Förslag uppkom om att fler
skulle kunna ges access att publicera på webplatsen och i sociala medier
så att arbetsbelastningen minskar för webansvarig. Detta skulle även

göra att mer regionalinformation skulle kunna läggas ut. Förslag lades
om att ta fram en checklista inför publicering om fler ges möjlighet att
lägga ut information. Frågan tas vidare på Junimötet.
Arkivering
Linn och Åsa tar med protokoll till Junimötet för arkivering.

__________________________
Elisabeth Corsander, justerare

_____________________________
Linn Nyberg Ekengren, sekreterare

