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Protokoll styrelsemöte via Skype  

         Måndag 1 oktober 2018 kl. 14.50-16.00 
 

Närvarande: Marcus Magnusson, Anna-Vera Nylund, Jenny Grönvall, Susanna 

Zidén, Viktoria Berglund, Lucy Smalley, Åsa Thunström 

 

 

Dagordning 

 

 

§ 1.        Mötets öppnande 

 Susanna öppnade mötet. 

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare 

 Åsa valdes till sekreterare och Viktoria valdes till justerare. 

 

§ 3.   Föregående mötesprotokoll  

  Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

§ 4. Ekonomi och medlemmar 

Viktoria gav rapport angående det ekonomiska läget. Vi har ca. 73 000 

kr på kontot och det ser bra ut. I nuläget har vi ca 200 medlemmar.  

 

Marcus och Åsa har försökt utreda frågan om institutionellt 

medlemskap. Det har visat sig att önskemålet om 

institutionsmedlemskap har att göra med skatteregler. En medlem som 

får sin avgift betald av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas. Detta har 

inte varit en fråga för de flesta institutioner, men några har tagit upp 

det som ett problem. Marcus och Åsa undersöker frågan vidare och vi 

tar upp punkten igen vid nästa möte. 

 

§ 5. Årets pedagogiska pris 

Julia och Susanna har uppdaterat PM för styrelsearbete när det gäller 

Årets pedagogiska pris. I den uppdaterade versionen beskrivs också 

processen med att ta fram finalisterna. Susanna mailar ut denna 

uppdaterade del av PM för styrelsearbete som handlar om Årets 

pedagogiska pris. 

 

§ 6. Höstkonferensen Kulturarvsdagarna 

Lägesrapport från arbetsgruppen genom Anna-Vera. Det har kommit in 

77 anmälningar redan innan en påminnelse gått ut. Anna-Vera hör med 

Sofia angående att göra en påminnelse på FB-eventet. 
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En praktikant från kulturvetarlinjen ska dokumentera konferensen och 

Julia är styrelsens kontaktperson i detta. Jenny och Sofia ansvarar för en 

digital utvärdering. Åsa sammanställer reflektioner angående Det 

gemensamma rummet.  

 

Alla arbetsuppgifter är bemannade dag ett. Ingen från Svenskt kulturarv 

kommer att vara med under dag 2 i Gamla Uppsala. Anna-Vera 

undersöker om det behövs fler från FUISM den dagen. 

 

Inga presenter kommer att köpas till de som håller programpunkter. De 

blir dock bjudna på konferensen och middagen. 

 

§ 7.       Webb och FB 

Punkten flyttas till nästa möte eftersom Sofia inte är närvarande på 

mötet. 

 

           § 8.      Omvärldsbevakning och pedagogträffar 

 Vi tar frågan över mail istället då det är få deltagande vid detta möte. 

 

§ 9.     Övriga frågor 

• PM för styrelsearbete 

Dokumentet PM för styrelsearbete ska uppdateras under detta 

verksamhetsår. Susanna tar bort budgetarna, kostnader för konferenser, 

flyttar på checklista för seminarier och konferenser. Delen om årets 

pedagogiska pris är uppdaterad (se ovan). Susanna, Lena och Åsa hörs 

angående processen att uppdatera resten av dokumentet. 

 

• Valberedningen 

Susanna har haft kontakt med Linda Noreen från valberedningen. Bra 

om alla tänker på vilka som skulle kunna vara kandidater till styrelsen 

och kan tipsa valberedningen. 

 

 

 

 

 

Justerare   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Viktoria Berglund   Åsa Thunström 

        

 

 

 

 


