
 

Protokoll styrelsemöte via Teams  

Måndag 4 maj kl. 14.50-16.00  

Närvarande: Åsa Thunström, Åsa Adolfsson, Anna Norberg, Louise Zejlon, Karin Jonsson, 
Jennifer Shutzberg, Josefin Ottosson, Linn Ekengren, Erik Roupe.   

Dagordning  

§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Åsa T 

§2. Val av sekreterare och justerare  

Karin valdes till sekreterare och Louise valdes till justerare.  

§3. Föregående mötesprotokoll  

I föregående protokoll står det att styrelsen ”träffas” kl 14 på teams kl 13.00 den 3/6 för 

arr förberedan årsmötet. Tidpunkten är fel. Styrelsen kommer träffas kl 13:00, se punkt 

5 . I övrigt inga ytterligare anmärkningar 

§4. Medlemmar och Ekonomi 

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte pga ansvariga för ekonomi och medlemmar ej 

närvarande vid detta möte 

§5. Årsmötet och det planerade ”fysiska mötet” 

Vi beslutade att det inte blir något fysiskt styrelsemöte i juni. Vi kommer istället hålla 

både årsmöte och styrelsemöte digitalt via Microsoft Teams. 

  

Årsmötet blir den 3 juni.  

kl 13:00 Styrelsen ”träffas” via Teams för ett förberedelsemöte inför stämman. 

Kl 14:00 Årsmöte för anmälda. OBS! Medlemmar i styrelsen måste också anmäla sig!  

Kl 15:00 Styrelsens konstituerande möte inkl eftersnack av stämman  

 

Den 4 juni Kl 10-12:00 fortsätter styrelsen att digitalt avhandla de punkter vi skulle 

tagit upp på vårt fysiska möte 

 

Årsmötets röstlängd bestäms efter alla anmälningar kommit in. 

 

Styrelsen ber Marcus höra av sig till alla institutioner som är medlemmar och uppmanar 

dem att förbereda vem (1 person) som har rösträtt.  

 



Åsa kommer skicka ut länk där man ansluter till styrelsemötet 3-4 juni. 

 

Linn skickar ut länk till årsmötet efter man anmält sig till detta. 

 

Vi vet inte när nästa riktiga fysiska möte kan äga rum utan diskuterar detta vidare i juni. 

 

 

§6. Årets pedagogiska pris 

Josefin har hört av sig till samtliga finalister och bett dem skapa en video på ca 5 min 

som ska vara färdig till den 10 maj. Finalisterna skickar videon direkt till webbansvarig 

Sofia som lägger ut dem på hemsidan och Facebook. Det går att rösta från och med 

mitten av maj datum? till fredag 19 juni, Midsommar. 

Röstning: Styrelsen ber Marcus hör av sig till alla institutioner som är medlemmar och 

uppmanar dem att förbereda vem (1 person) som har rösträtt.  

 

§7. Vårmötet i september 

FUISM planerar att hålla workshop tillsammans med Forum för utställare. Josefin ingår i 

arbetsgruppen och kommer vara på plats i september. Åsa T är inte säker att hon kan 

närvara så en till person behövs i arbetsgruppen. Anna återkommer i juni om hon kan 

ingå och åka. Åsa A kan inte komma med kan delta i arbetsgruppen och hjälpa till inför 

mötet. 

§8. Höstkonferens 

Vi diskuterade idén med tema Museer och yttrandefrihet. Det är ett viktigt tema som vi 

känner att vi inte vill släppa. Åsa T pratar med Forum för utställare. Eventuellt planerar 

vi för mindre konferenser i regionerna eller så skjuter vi idén framåt. Jennifer bevakar 

temat och på vårt styrelsemöte i juni diskuterar vi detta vidare.  

 

§9. Regionalt arbete 

Regionansvariga ser över idén om att hålla små regionala träffar/konferenser i höst och 

undersöker framöver vilka frågor medlemmarna skulle tycka vara intressant att samlas 

kring. Eventuellt blir det digitala regionsträffar. Regionsansvariga pratar ihop sig 

angående utskick till medlemmar om hur coronasituationen påverkar arbete och 

verksamheter. Den 4/6 tar vi upp frågan på nytt. 

Region Syd- Anna ser över möjligheten att streama Åsa Ekmans medverkan på 

pedagogträffen den 6 oktober med temat Barnkonventionen. Klostret Ystad kommer 

dessutom ge en visning och Bästa Biennalen håller en presentation.  

 

§10. Fråga från medlem 

Det har kommit in ett mail från en medlem som uppmärksammar styrelsen på hur 

Örebro länsmuseum varslar 1,75 museipedagog på grund av arbetsbrist i samband med 

coronakrisen. Coronakrisen påverkar museum och museianställda men många museer 

runt i landet ställer om sin verksamhet till digitalt vilket betyder att det finns 

arbetsuppgifter trots allt. Medlemmen frågar FUISM hur vi ser på uppsägningen av 

museipedagogen i Örebro (och andra platser i världen) och frågar om vi riskerar att stå 

inför ett internationellt problem där pedagoger varslas först?  

Se punkt 9 angående utskick/medlemsundersökning hur coronasituationen påverkar 

arbete och verksamheter. 

 



Åsa T hör av sig till Charlotte på RAÄ om pedagogsituationen. 

 

 

§11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

 

§12. Mötet avslutas 

Åsa T avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

Louise Zejlon, justerare      Karin Jonsson, sekreterare

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


