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Kallelse styrelsemöte FUISM  

8 februari 2021 på teams 

 

Kl. 15-16.00 

Närvarande: Åsa Thunström, Josefin Ottoson, Marcus Magnusson, Elisabeth 

Corsander, Erik Roupe, Åsa Adolfsson, Louise Zejlon 

 

Frånvarande: Karin, Viktoria, Anna 

 
Dagordning 

 
 

 

1. Mötet öppnas 

Åsa T. förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av sekreterare och justerare 

Linn Nyberg Ekengren väljs till sekreterare och Louise Zejlon till justerare. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

4. Årsmötet 15 mars 

Årsmöte, Fokus på, samt presentationer av finalisterna till pedagogiskt pris. 

 

Information om årsmöte. Åsa T. har gjort en kallelse till årsmötet. Styrelsen 

har inga synpunkter på innehållet.  

 

Viktoria har försökt få kontakt med Nordea men det är inte säkert att vi får till 

en balansräkning i tid till årsmötet. Revisorerna är informerade. Om vi inte 

har balansräkning till årsmötet får vi kalla till extra möte för att godkänna 

ekonomin och ansvarsfrihet. Åsa Thunström kallar till årsmöte. Linn ringer 

Viktoria för att se om det finns alternativa sätt att komma åt bankuppgifterna. 

 

Styrelsen diskuterar hur vi ska kunna stämma av röstlängd mot röstande på 

mötet. Förslag: Att skriva en röstlängd som vi läser upp. Frågan bordläggs. 

 

Verksamhetsberättelse ligger i teams mappen. Ledamöterna uppmanas att gå 

in och läsa och föra in uppgifter i dokumentet. 

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skickas till medlemmarna i 

samband med att de får länk till mötet. 
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5. Fokus på 15 mars 

Arbetsgruppen rapporterar hur arbetet går. Arbetsgruppen hade möte med 

forum för utställare förra veckan. Norrköpings stadsmuseum gör en digital 

visning med samtal. Jonas från forum för utställare kontaktar unstaight 

museum angående ingång runt hot och hat. Johanna från forum från 

utställare ska be Mattias Strömmer på RAÄ om de kan ge 10 minuters 

spaning. Linn tipsar om rapport från MYKA, Erik tittar på det och återkommer 

till Linn om det är aktuellt. 

 

6. Årets pedagogiska pris 

Texterna är klara för hemsidan med nomineringar.  Presentation på ca 7 

minuter live på mötet. Röstning 15 mars till 15 april. Efter mötet läggs 

presentationer och ansökningarna ut på hemsidan. 

 

Prisutdelning: Film på 30 sekunder till prisutdelningen. Museernas vårmöte 

med prisutdelning är 27 april. Den 28 april har FUISM och Forum för utställare 

sin programpunkt. 

 

Frågan ställs om medlemmarna får rösta före presentationerna på Fokus på:? 

 

Åsa lägger ut på hemsidan och skriver ut under vilken tid en får rösta. 

 

Förslag om att föreningen gör en pressrelease tillsammans med Forum för 

utställare. 

 

7. Medlemmar 

  

Marcus informerar att föreningen har färre medlemmar än i fjol. Föreningen 

har ca 170 medlemmar varav 18 institutioner (ca 30 museer). 

 

Marcus har formulerat ett medlemsbrev till medlemmarna. Marcus önskar att 

någon mer tittar på medlemsbrevet och att den som har något särskilt den vill 

ha med hör av sig till honom. 

 

Marcus skickar ut brev till institutionsmedlemmarna om vilka vid respektive 

institution vill ha information. 

 

Marcus skickar ändringar för hemsidan till Åsa A. angående 

institutionsmedlemskap. 

  

8. Enkäten 

Louise, enkäten är klar och sammanställd. Innehållet är konfidentiellt så 

Louise poängterar vikten av att inte sprida empirin utanför styrelsen. Louise 

har försökt stryka uppgifter som röjer identitet. Innehållsmässigt sr Louise att 

pandemin inte har haft så stor organisatorisk påverkan för medlemmarna, 

utan mer att ställa om verksamheten. 

 

Styrelsen uppmanas att läsa underlaget och se hur den går att sammanställa.  

 

9. Webb och sociala medier 
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Uppmaning att alla lägger in protokoll i teams mappen. 

 

10. Regionalt arbete 

Bordläggs till nästa möte 

 

 

11. Vårmötet ev programpunkt 

Preliminärt så har FUISM kvar sin programpunkt till Vårmötet. Frågan 

bordläggs till nästa möte. 

 

12. Höstkonferens – hur tänker vi? 

Bordläggs till nästa möte. 

 

13. Övriga frågor 

Sveriges Historia, fortsätts att diskuteras på mail. Kan styrelsen skriva en 

formulering som läggs ut på hemsidan. 

  

  

  

Ordförande avslutar mötet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  ___________________________ 

Linn Nyberg Ekengren, sekreterare   Louise Zejlon, justerare 

 

 


