
 

Protokoll styrelsemöte via Teams  

Måndag 28 september kl. 15.00-16.10  

Närvarande: Åsa Thunström, Åsa Adolfsson, Louise Zejlon, Karin Jonsson, Jennifer 

Shutzberg, Josefin Ottosson, Viktoria Berglund, Elisabeth Corsander, Marcus Magnusson, 

Sofia Flinkfeldt och Erik Roupe.   

Dagordning  

§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Åsa Thunström 

§2. Val av sekreterare och justerare  

Erik valdes till sekreterare och Louise till justerare.  

§3. Föregående mötesprotokoll  

Inga anmärkningar. 

§4. Medlemmar och Ekonomi 

Inga nya medlemmar har kommit in under sommaren, men några har hört sig för om 

medlemskap. Ekonomin ser bra ut, eftersom vi inte har haft några utgifter. Åsa T ställde 

frågan hur information från FUISM når ut till institutionernas medlemmar? Fungerar det 

att skicka till en person per institution som för informationen vidare, eller skall vi lägga 

till pedagoger och andra intresserade i utskickslistorna?  Marcus bereder frågan, som tas 

upp för beslut på kommande styrelsemöte.  

§5. ”Prisutdelning” 21/9 samt digital ”träff” 

Prisutdelningen den 21/9 gick bra, förutom lite teknikstrul, 70 personer närvarade. 

Temat för workshoppen som hölls var: Går det att anpassa verksamhet i utställningar 

efter FHM:s riktlinjer och ändå vara relevant? Anteckningarna från workshoppen skall 

läggas upp på FUISM:s hemsida ”avkodade”.  

§6. Enkäten  

Louise och Karin har gjort en enkät som efter eventuell uppdatering skall gå ut till 

medlemmarna. Syftet är att ta reda på om det är något som föreningen behöver känna 

till om hur Coronaviruset har påverkat museipedagoger på Sveriges museer.   

 



§7. Årshjul 

Åsa A och Sofia har gjort ett årshjul för kommunikationsinsatser, som skall ses som en 

checklista månad för månad. Frågan väcktes om vi bör ha ett årshjul för alla föreningens 

aktiviteter? I så fall bör det inte vara för detaljerat, så det går att få en överblick. 

Däremot kan detaljer finnas på checklistor som är kopplade till aktiviteter i årshjulet.  

§8. Omvärldsbevakning 

Jennifer och Linn har skickat ett underlag för FUISM:s arbete med omvärldsbevakning. 

Ambitionsnivån bör ligga på en nivå som vi klarar av att upprätthålla och avgränsas till 

det som sker i Sverige. Förslagsvis bidrar medlemmarna med innehållet själva, och vi 

tillhandahåller en plattform. Vi undersöker intresset bland medlemmarna för att skriva 

på respektive regionsträff. Kontakt kommer att tas med RAÄ för att sprida information 

från dem till oss och vice versa.  

§9. Regionalt arbete 

Region Syd erbjuder en föreläsning med Åsa Ekman över Zoom den 6 oktober. 

Föreläsningen är öppen för alla och flera anmälningar från runt om i landet har kommit 

in. Det finns 5000 kr i budgeten per region att anordna konferenser/föreläsningar.   

§10. Fokus på 2021 

Förslaget är att anordna en konferens på temat Yttrandefrihet tillsammans med Forum 

för utställare i samband med båda föreningarnas årsmöten i mars 2021. Åsa T, Åsa A och 

Erik anmäler sig att ingå i arbetsgruppen. 

 

§11. Övriga frågor 

FUISM:s och Forum för utställares planerade gemensamma programpunkt till Vårmötet 

2020 planeras genomföras under Vårmötet 2021.  

 

§12. Mötet avslutas 

Åsa T avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------   --------------------------- 

    

Louise Zejlon, justerare      Erik Roupe, sekreterare 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


