
    

    

    

    

    

    

 

 

Mötesanteckningar styrelsemöte via Teams,  

Måndag 31 augusti 2020 kl. 15-16.00 

Närvarande: Åsa Thunström, Elisabeth Corsander, Erik Roupe, Josefine Ottonson, Karin 

Jonsson, Louise Zeijlon, Viktoria Berglund, Åsa Adolfsson och Jennifer Shutzberg 

 

1. Mötets öppnande 

Åsa Thunström välkomnade alla till mötet och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av sekreterare och justerare 

Jennifer valdes till sekreterare och Elisabeth till justerare.  

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

 

4. Ekonomi och medlemmar 

Punkten bordläggs till nästa möte då Marcus inte är närvarande vid 

detta möte. 

 

5. ”Prisutdelning” 21/9 samt digital ”träff” 

Vårmötet, forumet där priset normalt delas ut, blev först uppskjutet 

sedan inställt på grund av pandemin. I dagsläget har hela programmet 

skjutits upp ett år framåt vilket innebär att FUISM får genomföra årets 

prisutdelning tillsammans med Forum för utställare via en digital 

plattform. Först kommer priserna för respektive förening att delas ut 

detta kommer att ta ca 30 min. Därefter kör Forum för utställare en 

egen seminarie och FUISM bjuder in till after work med tema ”Coronas 



biverkningar på museipedagogiken i Sverige” där också representant för 

RAÄ bjuds in. Tanken är samtalet sammanställs och delas på hemsidan.  

Medlemmarna har fått mail om ändring av tid och Josefine har kontaktat 

finalisterna. Åsa T. Josefine och Linn jobbar med detta.  

 

Åsa kommer att skicka ut länkar när det börjar närma sig. Det vore 

toppen om så många som möjligt kunde närvara då detta är ett sätt att 

lyfta vår profession och synliggöra och ge kraft till våra kollegor som 

gör ett fantastiskt jobb.  

 

6. Dialog ang corona i regionerna 

Karin och Louise har gjorde en enkät som ska skickas ut till samtliga 

medlemmar där syftet är att ta reda på hur pandemin har påverkat 

museipedagogiken i landet, på gott och ont. FUISM vill gärna veta vad 

vi som intresseförening kan bistå med gällande inspiration, 

föreläsningar eller annat som kan göras inom ramen för föreningens 

uppdrag.  

Utskicket görs efter AW:n och kompletteras om några nya 

frågeställningar dyker upp. Enkäten är anonym och kompletteras med 

syftesformulering och information om hur svaren kommer att 

behandlas.  

 

7. Mindre konferenser i regionerna i höst 

Det finns en budget på 5000 kr/region. Det betyder att det går att boka 

in en föreläsare så att pengarna går till medlemmarna.  

Karin funderar på ett möte antingen fysisk eller digitalt i slutet på 

terminen eller början på nästa år med tema: Museer och konsthallar 

som mötesplats. Jennifer undersöker om det finns en möjlighet att ha 

ett fysiskt möte på Judiska museet, går det att boka in en föreläsare?  

Inget är spikat eller bestämt i någon region ännu. Vi bollar om vi 

behöver via mail.  

8.  Större konferens med Forum för utställare längre fram 

Kopplat till Fokus på mötet. Temat är fortfarande Yttrandefrihet. Det 

behöver tillsättas en arbetsgrupp som jobbar med detta som i första hand 

tittar på tid och plats och om det håller. I nuläget är det Åsa som jobbar 

med detta. Styrelsen får i läxa till nästa möte att fundera på om man har 

möjlighet att jobba med detta. Det utlovas roliga och lärorika 

arbetstimmar!  

 



 

 

9.  Årshjul 

Åsa A. och Sofia har gjort ett årshjul som skickades ut till styrelsen innan 

semestrarna. Årshjulet utgår ifrån kommunikations insatser och bör inte 

vara för detaljerad. En stor del av styrelsen drabbades av semesterhjärna 

och har därför inte återkopplat. Därför kommer Åsa att skicka ut 

dokumentet igen och vi andra lovar att komma med feedback. Vi pratar 

vidare under nästa möte.  

 

 

10.  Omvärldsbevakning 

Jennifer och Linn har också skickat ut ett underlag som. Jennifer skickar 

ut underlaget igen med eventuella kommentarer. Kommunikation och 

Omvärldsbevakningsgruppen bör prata ihop sig för att se vad som är 

görbart. Vi pratar vidare under nästa möte.  

 

 

11.  Övriga frågor 


