Protokoll styrelsemöte via Skype
Måndag 5 november 2018 kl. 14.50-16.00
Närvarande: Elisabeth Corsander, Marcus Magnusson, Julia Gunnarsdottír,
Susanna Zidén, Lucy Smalley, Sofia Flinkfeldt, Anna Lönnquist, Jenny Grönvall,
Karin Jonsson, Åsa Thunström
Dagordning

§ 1.

Mötets öppnande
Susanna öppnade mötet.

§ 2.

Val av sekreterare och justerare
Åsa valdes till sekreterare och Julia valdes till justerare.

§ 3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

§ 4.

Ekonomi och medlemmar
Ekonomin ser bra ut rapporterar Viktoria, som dock ej är närvarande på
mötet. Marcus och Åsa rapporterar om arbetet med frågan om
institutionsmedlemskap. Åsa har varit i kontakt med Skatteverket och
Marcus med institutioner som fört fram önskemål om
institutionsmedlemskap. Fler och fler institutioner efterfrågar detta nu.
Förmånsbeskattningen tycks bli ett hinder trots att summan är mycket
liten och administrationen inte är komplicerad. Troligen måste vi hitta
en lösning med att erbjuda möjligheten till institutionellt medlemskap.
Marcus och Åsa tar det vidare en vända till och punkten tas upp på
nästa möte igen.

§ 5.

PM för styrelsearbete
Det finns en uppdaterad variant av PM för styrelsearbete på Dropbox,
Susanna mailar en länk och uppmanar alla att läsa det.
Susanna har uppdaterat dokumentet tillsammans med Julia, Lena och
Åsa.

§ 6.

Årets pedagogiska pris
Julia rapporterar om Årets pedagogiska pris. På fredag går Julia ut med
inbjudan att anmäla bidrag. Styrelsen uppmanas att dela på sociala
medier. Sista dag för anmälan sätts till den 21 eller 22 januari. Styrelsen

1

träffas 7-8 februari för ett fysiskt möte och kommer då att ta fram tre
bidrag som finalister.
§ 7.

Arkiv
Julia rapporterar om flytt av FUISM:s arkiv. Susanna har nu skrivit under
ett avtal med Riksarkivet och i och med detta tar de över FUISM:s arkiv.
Julia pratar vidare med Riksarkivet om rutinerna, sedan bör PM för
styrelsearbete uppdateras angående detta.

§ 8.

Höstkonferensen Kulturarvsdagarna
Rapport från Kulturarvsdagarna. Anna-Vera och Lena är inte närvarande
på mötet, men Jenny berättar om respons från utvärderingen. Hon
skickar ett exceldokument av utvärderingen till alla i styrelsen.
Det har kommit in 14 svar endast trots att Sofia har puffat för
utvärderingen flera gånger på FB. Dokumentation och utvärdering av
konferensen samlas på Dropbox i en mapp ”Höstkonferens 2018”.

§ 9.

Fokus på och årsmöte
Vi behöver en arbetsgrupp för kommande Fokus på. Marcus, Karin, Anna
och Julia bildar en preliminär arbetsgrupp. Till nästa styrelsemöte bör
gruppen ha hittat tidpunkt och plats för konferensen och årsmötet.

§ 10.

Omvärldsbevakning och pedagogträffar
Postmuseum har en pedagogträff på onsdag 7 november.
Övriga inplanerade pedagogträffar: Jamtli och Nationalmuseum.
Regionansvariga uppmanas sondera möjliga arrangörer för kommande
träffar.

§ 11.

Övriga frågor
• FUISM på Vårmötet 2019
Sanna väcker frågan om FUISM vill arrangera något på Vårmötet
2019. På nästa styrelsemöte tar vi upp frågan och styrelsen
uppmanas fundera och komma med förslag då.
• RAÄ som möjlig samarbetspartner inför Höstkonferens 2019
Charlotte Ahnlund på RAÄ har väckt frågan om FUISM eventuellt
ville arrangera nästa Höstkonferens i samarbete med RAÄ 2019.
Åsa hör av sig till RAÄ med cc Susanna för att höra vilka tankar
som kan finnas. Om något förslag framkommer tas frågan upp på
ett möte längre fram.

Justerare

Sekreterare

Julia Gunnarsdottír

Åsa Thunström
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