
    

    

    

    

    

    

      

 Styrelsemöte via Skype  

Måndag 10 feb 2020 kl. 15-16.00 

 
Närvarande: Åsa Thunström, Josefin Ottosson, Elisabeth 

Corsander, Karin Jonsson, Anna Norberg, Marcus 
Magnusson, Åsa Adolfsson 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

Åsa Thunström öppnar mötet. 

2. Val av sekreterare och justerare 

Åsa Adolfsson skriver, Elisabeth Corsander justerar. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter. 

 

4. Läget valberedningens arbete/nya styrelsen 

Föreslagna har tackat ja; Ny regionansvarig Mellan Louise Zejlon, 

Arbetets museum och suppleant Erik Roupe, Malmö museer. Jens 

Fahlström lämnar, Elisabeth Corsander tar över som regionansvarig 

Väst. 

 

5. Medlemmar 

Tre museer har hört av sig om inst.medlemskap. Viktigt att de förstår 

vad det konkret innebär.  

Hur skickas info ut framöver? Beslut: Vi provar att skicka till 

kontaktperson på institution som får sprida det vidare till övriga 

medlemmar. Vi testar detta och utvärderar senare hur det har fungerat. 

  

6. Fokus på /Årsmötet 

Vi informerar om de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris i 

medlemsutskicket/kallelsen, trots att vi inte hinner få ut det på 

hemsidan först som vi brukar. Åsa T måste skicka ut program för Fokus 



på och agendan till årsmötet idag. Mat och fika fixat. 

 

7. Röstning på Årets pedagogiska pris 

Beslut: En röst per person/institution gäller. Vi utvärderar senare.  

Alla finalister kommer vara på plats och har en kvart på sig att 

presentera sina bidrag. En kan välja att rösta på plats eller via mail som 

tidigare. 

Bråttom att få ut all info på webbsidan inkl. bilder och därefter sprida på 

FB! Åsa T har mailat Sofia för att höra om hon kan göra det redan ikväll 

trots vabb. 

 

8. Vårmötet 

Bordlägges, fortsätter frågan ev. via mail. 

 

9. Höstkonferens 

Förslag på tema (Hållbarhet med fokus på miljö) från Forum för utställare. 

Tankar på arbetsgrupp? 

Bordlägges, då vi inte hinner behandla frågan. 

 

10. Regionalt arbete 

På gång i regionerna. Frågor från regionansvariga? 

Bordlägges, då vi inte hinner behandla frågan. 

 

11.  Övriga frågor 

 

 

 

 

 

_______________________    ___________________________ 

Elisabeth Corsander, justerare Åsa Adolfsson, sekreterare  

 


