
 

 

    

    

    

    

    

    

      

 Protokoll styrelsemöte via Skype  

          Måndag 9 mars 2020 kl. 15-16.00 

Närvarande: Åsa Thunström, Marcus Magnusson, Josefine Ottosson, Jennifer 

Shutzberg, Viktoria Berglund, Linn Nyberg Ekengren, Åsa Adolfsson 

Frånvarande: Jens Fahlström, Sofia Flinkfeldt, Elisabeth Corsander, Karin Jonsson, 

Anna Norberg 

 

 

1. Mötets öppnande Åsa Thunström öppnar mötet. 

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

sekreterare och Jennifer Shutzberg till justerare. 

3. Föregående mötesprotokoll Godkänns utan anmärkning. 

 

4. Fokus på /Årsmötet Marcus Magnusson ger en uppdaterad bild inför 

Årsmöte och Fokus på i Västerås. Inför styrelsemötet har Anna Norberg 

skickat ett underlag då hon inte har möjlighet att närvara på dagens 

möte. Ungefär femtio medlemmar har anmält sig till Västerås. Det 

kommer också representanter från de institutioner som är nominerade 

till pedagogiskt pris: 2-3 från Västmanlands läns museum, 2 från 

Världskulturmuseet, och preliminärt 2 från livrustkammaren. Josefine 

Ottosson ansvarig för pedagogiskt pris kan tyvärr inte närvara i 

Västerås pga. sjukskrivning, men skickar underlag till Marcus. Marcus 

behöver veta mer om vilken teknik etc. de nominerade behöver. Ska de 

nominerade visa film etcetera. Det är bra om det vid dagens början görs 

ett förtydligande att det är ett sammanträffande att Västmanlands läns 

museum är nominerade till pedagogiskt pris, detta år när konferens och 

möte hålls hos dem. Konferensen planerades innan styrelsen valt ut de 

tre nominerade. 

 

Det behöver skrivas ut ett fysiskt program för dagen som är på plats. 

 



 

 

Åsa Thunström skriver ut några exemplar av verksamhetsberättelsen 

om någon önskar ett exemplar. 

 

Mat är beställt till 50 st. Offerten som är godkänd av Marcus från 

restaurangen för ett konferenspaket har en kostnad på 205 kr per 

deltagare. I konferenspaket som är beställt ingår: 

• Kaffe med något till 

• Frukt 

• Lunch – Vegetarisk lasagne 

• Kaffe + Godbit 

Till årsmötet planerar Åsa T, Marcus, Anna, Linn, Jennifer och Viktoria 

komma ifrån styrelsen. Jennifer är tidtagare och Anna är konferencier. 

Anna tar även ansvar för Åsa Ekman, föreläsaren. 

Ordförande Åsa håller i punkten Fuism presenterar 

Marcus tar ansvar för utvärdering. 

Linn läser upp verksamhetsberättelsen rakt upp och ner på årsmötet, så 

alla medlemmar få ta del av den. 

Redovisningen av ekonomin är skickad till revisorer och godkänd. Viktoria 

påminner revisorerna att gärna ge styrelsen feedback på om de har 

invändningar mot något redovisat, så att det inte kommer som en 

överraskning på årsmötet. Revisorerna håller i sin egen punkt på årsmötet 

Viktoria tar ansvar för avtackning. Tidigare har styrelsemedlemmar 

avtackats med presentkort, så även denna gång. De som ska avtackas är 

Lena, Lucy och Jens. 

Dokumentation: Linn tar en bild under Fokus på och skriver 10 rader till 

hemsidan och ev sociala medier. 

Marcus har medlemslistor och prickar av inför årsmötet. Marcus tar med 

etiketter till namnlappar. 

Anna Norberg och Linn sover i Västerås natten mellan söndag och måndag. 

Linn kontaktar Anna och frågar vad hon behöver hjälp med på morgonen 

och när de ska ses. Åsa T och Marcus tar samma tåg från Stockholm. 

Marcus återkommer med tid. Strax efter 17 kan styrelsen lämna mötet. 



 

 

Efter årsmötet och Fokus på, vid kl 17, är Västerås konsthall intresserade 

av att träffa konstpedagoger. Marcus håller kontakten och skickar ut info. 

Omröstning pedagogiskt pris: Fråga har kommit till styrelsen från medlem 

om varför en institutionsmedlem får en röst till pedagogiskt pris. Detta är ju 

en fråga som styrelsen diskuterat mycket. Styrelsen har kommit fram till 

att en medlem har en röst, precis som på stämman. Ett annat förslag som 

diskuterats har varit om en medlem ska ha en röst + att de som varit på 

årsmötet ska få rösta. Detta har styrelsen kommit fram till blir orättvist. De 

som institutioner som har möjlighet att skicka många, får många röster. Ett 

annat förslag har varit att en institution ska få lika många röster som 

rabatter, men det blir svårt rent administrativt att veta vilka från 

institutionen som har rätt att rösta. 

Idagsläget ges ett röstkort till den första som kommer till årsmötet från en 

medlemsinstitution, så får den ansvar att tala ihop sig med de andra från 

samma institution. Sedan prickas rösterna av från medlemslistan. 

Efter årsmötet ber Åsa Thunström medlemmarna att komma in med förslag 

på hur vi kan göra omröstningen till pedagogiskt pris bättre. 

Konstituerande möte Styrelsen tar 10 minuter från lunchen för att hålla ett 

konstituerande möte. Många från styrelsen kommer inte kunna vara på 

plats men det är viktigt att vi håller det ändå. Åsa T försöker få en lista av 

valberedningen på: nyvalda, omvalda, år kvar. 

Vårmötet Ordförande lämnar över ordet till Josefine Ottosson och Åsa 

Adolfsson. Forum för utställare och FUISM ska ha ett planeringsmöte inför 

vårmötet den 20 mars. Workshopen på Vårmötet ska vara en timme totalt. 

Målet med planeringsmötet är att landa i samma syfte och mål med 

workshopen, så att vi vill få ut samma saker. Arbetsgruppen ska mejsla ut 

frågor som ger svar som leder till resultat i relation till målet. Till 

workshopen har FUISM och Forum för utställare bjudit in Mattias från RAÄ, 

som ska ge inspiration och input till workshopen. Mattias uppdrag är inte 

tydligt formulerat, kanske behöver spetsas. Syftet med att bjuda in Mattias 

är att involvera RAÄ för samarbete runt våra frågor, såsom 

omvärldsbevakning etc. Josefine och Åsa A, pratar ihop sig innan mötet 

med Forum för utställare och bolar tankarna med Åsa Thunström. Efter 

mötet med Forum för utställare återkopplar Josefine och Åsa A till 

styrelsen. 



 

 

Inför vårmötet behöver programpunkten lyftas i sociala medier.  

5. Höstkonferens Tidigare har förslag till tema för höstkonferensen varit 

Hållbarhet och miljö. Forum för utställare önskar Museerna och 

yttrandefriheten. Styrelsen diskuterar vilket tema som de tycker är 

bäst. Styrelsen tycker att båda teman är bra, men efter diskussion 

kommer de fram till att det lutar mot yttrandefrihet.  

När och var höstkonfernsen ska äga rum, är en fråga som bordläggs.  

6. Regionalt arbete 

Bordläggs 

 

7.  Övriga frågor 

Information på webbplats På hemsidan finns ingen information om hur en 

blir institutionell medlem. En flik för detta behöver tas fram. Så länge ska 

Linn lägga upp kort information, det vi beslutade på extra stämman i en 

pdf och länka till från hemsidan. Linn försöker göra det snarast, helst i 

veckan. 

 

 

Åsa Thunström avslutar mötet. 

 

 

 

 

________________________ ___________________________ 

Linn Nyberg Ekengren, sekreterare  Jennifer Shutzberg, justerare 

 


