
 

 

     

     

     

     

     

     

 Kallelse styrelsemöte via Skype/Teams  

          Måndag 6 april 2020 kl. 15-16.00 

Närvarande: Linn Nyberg Ekengren, Erik Roupe, Viktoria Berglund, Marcus Magnusson, Louise Zejlon, Åsa 

Adolfsson, Åsa Thunström, Anna Norberg 

  

Dagordning 

1. Mötets öppnande Åsa Thunström öppnar mötet. 

2. Val av sekreterare och justerare Linn Nyberg Ekengren väljs till sekreterare och   

Marcus Magnusson justerare. 

3. Föregående mötesprotokoll Inga anmärkningar på föregående mötesprotokoll. 

 

4. Årsmötet Åsa T stämmer av med valberedningen och revisorerna om vi kan ha 

årsmöte den 3 juni 2020. Styrelsen diskuterar teknik, vilken lösning som är bäst för 

digitala möten. Kan vara bra att en person har koll på chatten och tar in frågar. Vi 

mejlar ut avgiftsförslag, verksamhetsberättelse, årsredovisning, valberedningens 

förslag till styrelse etc. De som har undringar får möjlighet att stämma av innan. Vi 

preliminär bestämmer att vi håller mötet i teams. De medlemmar som anmäler sig får 

en länk, alla medlemmar får underlag i kallelse. Underlaget läses inte upp under 

mötet. Kallelsen skickas två veckor innan. Styrelsen har förberedande möte klockan 

två och årsmötet är kl. 14.00 

 

5. Årets pedagogiska pris Åsa T sammanfattar vad som hänt inför pedagogiskt pris. 

Varje finalist får göra en fem minuters presentation av sitt projekt. Medlemmarna får 

rösta digitalt och priset planeras delas ut i september under museernas vårmöte. Vi 

föreslår att omröstningen ska vara fram till midsommar. Josefine får i uppdrag att 

kolla med finalisterna om de kan vara klara med presentationerna till mitten av maj. 

Presentationerna. Röstningsperiod.  

6. Övriga frågor  

a. Medlemsantal. Det är svårt att veta hur många medlemmar vi har då vi nu har 

institutionsmedlemskap. Vi har fått in ca 7500 kr mindre än samma period 

tidigare år. Kan bero på att vi inte har haft Fokus på. I år har vi fått in 8 

institutionsmedlemmar och 38 enskilda. Samma period förra året hade vi 114 



 

 

enskilda medlemmar. Marcus Magnusson skickar en påminnelse. Påminn både 

medlemmar och styrelsemedlemmar att betala. Styrelsen uppmanas fundera 

över om vi kan anordna andra aktiviteter om problemen som uppstår runt Corona 

fortsätter. 

b. Åsa Ekman kommer att vara i Skåne 5 oktober. Vi får invänta Åsa Ekmans svar 

vem hon ska föreläsa för. Malmös kulturförvaltning har redan haft obligatorisk 

föreläsning med Åsa. 

7. Mötet avslutas Åsa Thunström avslutar mötet. 


