
    

    

    

    

    

    

      

 Styrelsemöte via Skype  

          Måndag 18 nov. 2019 kl. 14.50-16.00 

Närvarande: Åsa Thunström, Josefin Ottosson, Elisabeth 

Corsander, Åsa Adolfsson, Karin Jonsson, Viktoria Berglund, 

Jennifer Shutzberg, Sofia Flinkfeldt 

 
Dagordning 

1. Mötets öppnande  

Åsa Thunström öppnar mötet. 

2. Val av sekreterare och justerare 

Åsa Adolfsson skriver och Karin Jonsson justerar. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter fanns. 

 

4. Utvärdering höstkonferensen  

Utvärdering har gjorts genom möte med RAÄ och på konferensen bland 

deltagare. Resultatet blev både ris och ros om bl.a. föreläsarna. T.ex. 

synpunkter om Dag 1- föredragshållare ändrade innehåll i sista stund, 

dvs. ej vad RAÄ hade beställt. Deltagarna användes som ”fokusgrupp”, 

istället för att få ny kunskap. Lärdom är att vara övertydlig som 

beställare nästa gång vi anordnar något. Det vi kommunicerar innan 

kring innehåll måste gälla! Synpunkter om Dag 2- Upplevdes för 

basic/låg nivå; dvs. funkade ej för målgruppen, trots att föreläsaren fått 

info innan och verkade vara på banan.  

5. Info till medlemmar ang. institutionsmedlemskap/medlemsbrev 

Flyttas till nästa möte. 

6. Webb och sociala medier (Sofia och Åsa) 

Beslut: Vänta med att starta igång Instagram, främst pga. tidsbrist i att 

hålla fler kanaler uppdaterade. Vi satsar istället på att vässa webb och 

Facebook ännu mer. Förslag till årsplanering för kommunikation (utifrån 



föreningens årshjul) har mailats till alla i styrelsen. Återkom gärna med 

synpunkter till Sofia och Åsa! Frågan lyfts igen på vårt fysiska möte i 

januari. 

 

7. Omvärldsbevakning (Linn och Jennifer) 

Omvärldsbevakningsgruppen har inte hunnit jobba tillsammans pga. 

sjukskrivning. Olika idéer finns om hur vi kan göra detta. Frågan lyfts igen 

på vårt fysiska möte. Ev. mailas info ut till alla innan. 

 

8. Regionalt arbete 

På gång i regionerna; Region Väst har pedagogträff den 19/11 och Region 

Norr den 12/12. Region Sthlm/Gotland; Svårt att genomföra egna 

aktiviteter i höst pga. deltidssjukskrivning. Lösningen är att andra 

(institutioner) får göra istället, vi informerar i våra kanaler och kan även 

betala fika. Ersättare för Region Mellan? Åsa har pratat med Stina Flink 

som har tackat nej. Enligt valberedningen kan vi välja in en ny 

person/ersättare som de föreslår redan nu, om hen vill starta direkt. 

 

9. Fokus på (Anna och Markus) 

Arbetsgruppen deltar inte i mötet, men har mailat förslag om att vara i 

Västerås nästa gång. Vi beslöt att köra på föreslagen plats.  

Datum behöver bestämmas! Kan vi streama detta på enkelt sätt för att 

vara mer miljövänliga? Vi tar upp frågan igen på nästa möte. 

 

10.  Vårmötet 

Åsa A och Josefin bildar arbetsgrupp. Åsa T har en idé om att göra 

programpunkt ihop med Forum för utställare som är intresserade. Årets 

tema är samverkan och tanken är att i workshopform få deltagarna att 

bidra med synpunkter, idéer och önskemål om vad föreningarna ska göra 

framöver. Beslut: Åsa T och Josefin skissar på ett förslag som de stämmer 

av med Forum för utställare. Om de kommer överens skickar Josefine och 

Åsa in ansökan/programförslag på måndag 25/11 som är sista dagen för 

anmälan av programpunkter.  

 

11.  Årets pedagogiska pris 

Alla uppmanar egna/andra institutioner att skicka in förslag! Tips; 

tydlighet/bra ansökan vinner:) Frågan tas upp vid nästa möte. 

 

12.  Vårt fysiska möte i januari 

Datum är den 30-31 januari 2020 i Sthlm på både Historiska museet och 

Forum för levande historia. Alla uppmanas kolla vilken tid på torsdag vi 

kan anlända? Därefter bestämmer vi starttid. Frågan tas upp vid nästa 

möte.  



13. Övriga frågor 

Valberedningen kommer höra av sig till samtliga i styrelsen och lyssna om 

vi är fortsatt intresserade. Alla funderar! Är det så att en t.ex. märker att 

tiden inte räcker till, är det bättre att kliva av i förtid. 

 

Dialog med konstkonsulenterna? Flyttas till nästa möte. Läs mail från 

Karin som alla fått och skicka gärna synpunkter etc. direkt till henne. 

 

14.  Mötet avslutas av Åsa. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________    ___________________________ 

 Karin Jonsson, justerare  Åsa Adolfsson, sekreterare  

 

 


