
    

    

    

    

    

    

      

 Protokoll FUSIMs styrelsemöte via Teams  

Måndag 14 december 2020 kl. 15-16.00 

1. Mötet öppnande  

Åsa T öppnade mötet. Närvarande Åsa T, Åsa A, Erik, Louise, Elisabeth, 

Jennifer, Viktoria, Josefin och Karin 

 

2. Val av sekreterare och justerare  

Karin valdes till mötets sekreterare och Jennifer till justerare 

3. Föregående mötesprotokoll 

Fel i protokollet uppmärksammades av Elisabeth angående sista dagen 

att nominera till pedagogiska priset. I protokollet står 20 januari men 

rätt ska vara 15 januari.  I övrigt inga anmärkningar. 

 

4. Ekonomi och medlemmar 

Markus medverkade inte vid mötet men hälsar via Åsa T att han skissar 

på ett medlemsbrev. Han jobbar också med att upprätta en maillista till 

de ansvariga på institutionerna och fundera ut hur vi skiljer och sprider 

information till institutionsansvariga och till FUISMS övriga medlemmar 

på institutionen.  

Viktoria meddelar att det ekonomiska läget är oförändrat och vi ska 

avvakta att skaffa kontokort tills den nya kassören träder in. Viktoria för 

vidare informationen till den personen. 

 

5. Enkäten 

Louise sammanställer enkäten med olika diagram. 34 svar än så länge. 

Enkäten summeras och sammanställs till vårt möte i januari. 

 

6. Omvärldsbevakning 



I nuläget vill vi avgränsa omvärldsbevakningen till Sverige. Jennifer 

berättar att RAÄ har gjort om sin organisering nyligen men hoppas att vid 

början på nästa år kunna hålla kontinuerliga möten med dem under året. 

Åsa T mailar Charlotte och CCar Linn och Jennifer för möte efter jul. 

 

 

 

7. Mötet i januari  

Det blir inget fysiskt möte i januari istället blir det två halvdagar den 28-29 

januari kl 9-12 via Teems. Om det finns frågor att ta upp skicka till Åsa T. 

 

8. Årets pedagogiska pris 

Josefine meddelar att inga nomineringar har inkommit och ber Marcus 

skicka ut mail om nominering alternativt skickar hon själv ut till alla 

medlemmar. Informationen om nominering och pris finns på hemsidan 

och Facebook. Alla i styrelsen läser nomineringarna inför mötet i januari. 

Josefin mailar ut inloggningsuppgifter till vår infomail. 

 

9. Fokus på 2021 

Arbetsgruppen berättar att Fokus på blir den 15 mars. De har haft möte 

med Forum för utställare. Halva dagen kommer hållas gemensamt med 

Forum för utställare med temat Hot och hat. Andra halvan av dagen blir 

det årsmöte och presentation av finalisterna i pedagogiska priset. Det blir 

en helt digital träff och vi hoppas få ta del av en digital visning av 

Norrköpings stadsmuseums uppmärksammade utställning. Eventuellt blir 

det en kort föreläsning på temat och om någon i styrelsen har förslag på 

föreläsare meddela arbetsgruppen. Save the date skickas ut under vecka 

51. 

 

10. Regionalt arbete  

Inget att rapportera sedan förra mötet men det finns planer för våren. 

 

7.  Avstämning med valberedningen inför 2021  

Åsa T har haft kontakt med valberedningen och de behöver tips på nya 

personen till styrelsen. 

På fysiska träffen pratar vi vidare om hur vi underlättar styrelsearbetet.  

 

 

8.  Övriga frågor  



Åsa T lägger till övrig fråga. Kontaktuppgifter till alla i styrelsen ska ligga 

på hemsidan. Louise och Elisabeth ska stå som regionansvariga. Åsa A 

lägger in kontaktuppgifter. Information om vilka som sitter i 

valberedningen läggs också till på hemsidan. Det saknas fortfarande 

protokoll på hemsidan och Åsa A berättar att det delvis är Sofia som 

kommer lägga till de som fattas. 

 

 

 

 

____________________              ____________________                                                                                

Karin Jonsson          Jennifer Shutzberg 

 


