
 

 

    

    

    

    

    

    

      

 Protokoll styrelsemöte via Skype  

          Måndag 26 aug. 2019 kl 14.50-16.00 

 Dagordning 

 

1. Mötets öppnande 

Åsa Thunström öppnade mötet  

Närvarande: 

Jens Fahlström, Marcus Magnusson, Anna Norberg, Åsa Adolfsson, Åsa 

Thunström, Josefine Ottosson, Viktoria Berglund 

2. Val av sekreterare och justerare 

Josefine Ottosson väljs till sekreterare. Marcus Magnusson är justerare 

3. Föregående mötesprotokoll 

Tidigare mötesprotokoll är i nuläget ojusterat.  

Inga synpunkter på tidigare mötesprotokoll. 

 

4. Medlemmar 

Inga större skillnader sedan tidigare protokoll då det varit 

sommarledighet. Marcus kommer under vecka 35-36 att göra ett sista 

utskick för betalning för årets medlemskap. Vi diskuterar hur ett utskick 

kan formuleras på bästa sätt. Marcus arbetar vidare med att formulera 

detta utskick. 

Viktoria lyfter en fråga från representanter från Skansen, då det är flera 

som inte fått utskick från oss. Vi undersöker om det är fler som inte har 

fått senaste utskicket.  



 

 

Regionansvariga rapporterar omkring vilka utskick som är gjorda och 

Åsa Thunström kontaktar de regionansvariga som inte kunde närvara på 

mötet och hör om de har skickat. 

Det bestäms att en påminnelse skall skickas ut till samtliga istället för 

till enskilda medlemmar som ej fått inbjudan ännu. 

 

5. Höstkonferensen 

Arbetsgruppen berättar: 

Viktoria är med i arbetsgruppen och anmälan öppnades innan 

semestern och går ut den 2 september. Idag den 26/8 är det 10 

anmälda. Det kan vara platsen, att det är svårt att ta sig till Gotland för 

vissa och även att andra konferenser är lagda i Visby nära i tid. 

Elisabeth, Jennifer och Åsa T är representanter från FUISM på 

höstkonferensen som det ser ut i nuläget, eventuellt blir det några fler. 

Marcus ska se över möjligheten att närvara. 

Programmet: Första dagen är det fokus på skoluppdraget och kommer 

att vara i Riksantikvarieämbetets lokaler.  

Andra dagen så startar programmet kl. 9.00 med extrastämman och 

efter detta är det en föreläsning av en representant från Uppsala 

Universitet – Campus Gotland. Konferensen avslutas till lunch. Dag två 

äger rum inne i Visby. 

 

6. Extrastämman  

Kallelsen till extrastämman skickas separat till alla medlemmar, både de 

som betalt och de som ännu inte gjort det.  

Det går att rösta via ombud om någon ej har möjlighet att närvara, 

vilket alltid ska gå att göra. Om det blir nej på stadgeändringarna så 

avslutas stämman, om det blir ett ja så behöver det finnas ett tydligt 

förslag på kostnader. Det kan bli olika typer av omröstningar. Åsa 

betonar vikten av att vara tydlig i informationen.  

Åsa T skickar ut kallelsen till extrastämman efter att påminnelsen har 

skickats ut. Detta sker i slutet av vecka 35 eller början av vecka 36. 

 

 

7. Webb och sociala medier 

Uppföljning från diskussionen vid junimötet 

Det bestäms att de som är ansvariga för detta skall prata ihop sig omkring 

planer framåt gällande sociala medier och webb och sedan lyfta detta på 

nästa möte den 23/9. 



 

 

Vi önskar att alla i styrelsen skickar in sina kontaktuppgifter till Sofia så 

hon kan lägga in korrekta uppgifter om styrelsen på hemsidan. 

 

8. Omvärldsbevakning 

9. Regionalt arbete 

På gång i regionerna. Frågor från regionansvariga? 

 

10.  Årets pedagogiska pris 

 

11.  Arbetsgrupper Fokus på/Vårmötet  

 

12.  Övriga frågor 

 

 

 

Punkt 8-12 flyttas till mötet den nästa möte den 23/9. Då vi tyvärr 

inte hann lyfta dessa frågor på den tid vi hade. 

 

Justerare   sekreterare 

 

__________________________ ___________________________ 

Marcus Magnusson  Josefin Ottosson 

 

 

 


