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Protokoll föreningen FUISM:s årsmöte  
Tid: onsdagen 3 juni kl. 14.00-15.00  
Plats: Via länk i Microsoft 360 Teams. 
Närvarande: se bifogad lista. 
 

 
 Dagordning: 
1. Mötets öppnande  
Mötet öppnades av ordförande Åsa Thunström.  
 
2. Fastställande av röstlängd  
Godkändes att den incheckning som gjordes i mötet används som röstlängd. I incheckningen 
redogjordes vilka som hade individuell rösträtt och vilka som hade institutionell rösträtt. 
 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Sittande ordförande Åsa Thunström samt sittande sekreterare Linn Nyberg Ekengren godkändes som 
mötesordförande respektive mötessekreterare.  
 
4. Val av två justeringspersoner  
Monica Åslund Forsén, Scenkonstmuseet och Marcus Magnusson, Pythagoras Industrimuseum, 
valdes till justerare.  
 
5. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes.  
 
6. Frågan om årsmötet är behörigen sammankallat  
Beslutades att mötet var behörigen sammankallat.  
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019  
Skickades ut i kallelsen till mötet samt finns på FUISM:s hemsida för läsning. Verksamhetsberättelsen 
godkändes av årsmötet. 
 
8. Revisionsberättelsen för år 2019  
Sittande kassör Viktoria Berglund informerade om att hon hittat ett fel i balansrapporten. Rätt siffror 
fanns i den detaljerade redovisningen men i sammanfattningen hade kostnaden för Fokus på fallit 
bort. Så istället för ett positivt resultat hade föreningen ett minusresultat på 3233 kr och 16 öre. 
Resultatet låg i linje med föreningens mål, att minska överskottet och att låta mer pengar gå tillbaka till 
medlemmarna. Målet med minskat överskott kommer sannolikt ligga fast 2020. 
 
Revisor Madeléne Beckman fick ordet. Madeléne läste upp revisionsberättelsen. Madeléne framhöll 
att revisorerna Madeléne Beckman och Susanna Zidén inte hade några invändningar avseende 
räkenskaperna om siffrorna ändrades till de korrekta.  Detta eftersom siffrorna var rätt i den 
detaljerade redovisningen som var granskad.  
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Årsmötet förklarade att revisionsberättelsen för 2019 är godkänd med ändringen att kostnaden för 
fokus på förs in i resultatet. 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet gällande ekonomin för verksamhetsåret 2019. 
 
9. Val av styrelse för verksamhetsåret 2020  
Valberedningen har bestått av Anna Lönnqvist, Anna-Vera Nylund, Julia Gunnarsdottir. Förslag till ny 
styrelse presenterades av Julia Gunnarsdottir i valberedningen. Årsmötet valde föreslagna ledamöter. 
 
Omval:  

Ordförande: Åsa Thunström, Forum för levande historia, 1 år  
Styrelseledamot: Karin Jonsson, Bildmuseet, 2 år  

 
Fyllnadsval:  

Elisabeth Corsander, Bohusläns museum, 1 år ersätter Jens Fahlström  
 
Nyval:  
Ordinarie styrelseledamot:  

Louise Zejlon, Arbetes museum, 2 år  
Suppleant:  Erik Roupe, Malmö museer, 2 år 
 
Valberedningen läser upp sittande styrelsemedlemmar:  

Victoria Berglund, 1 år kvar  
Marcus Magnusson, Pythagoras industrimuseum, 1 år kvar  
Sofia Flinkfeldt, Silvermuseet, 1 år kvar  
Josefine Ottosson, Jönköpings länsmuseum, 1 år kvar  
Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseerna, 1 år kvar  
Jennifer Shutzberg, Historiska museet, 1 år kvar  
Anna Norberg, Bästa biennalen, 1 år kvar  

Suppleant:  Åsa Adolfsson, Umeå konsthall, 1 år kvar   
 
Styrelsemedlemmar som lämnar sitt uppdrag inom FUISM:s styrelse  

Lucy Smalley, Konstmuseet i Norr,  
Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet,  
Lena Lindgren, Östergötlands museum. 

 
10. Val av revisorer och revisorssuppleant  
Valberedningens förslag på revisorer presenterades:  

 
 Madeléne Beckman, Arktes, Revisor, omval 2 år  
Anna Seidevall Byström, Stockholms Stadsmuseum. Revisorssuppleant, nyval 2 år  
 

Årsmötet valde föreslagna revisorer. 
 
11. Val av valberedning  
Förslag på valberedning presenterades:  

Anna-Vera Nylund, Skansen, omval 1 år  
Weronika Meijer, grundskolelärare åk 3-5 i Länna skola, Norrtälje, nyval 1 år  
Lena Lindgren, kultur och fritidsstrateg på Mjölby kommun, nyval 1 år 

 
Årsmötet valde föreslagen valberedning. 
 
12. Fastställande av medlemsavgiften för 2021 
Ordförande Åsa Thunström förklarar modellen för prissättning av institutionellt medlemskap. 

 
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021 fastställdes till 300 kr för individuella medlemmar samt 150 
kr för studenter.  Avgiften för institutioner fastställdes till: 
 0-50 anställda: 1000 kr per år, 51-100 anställda: 2000 kr per år, 101-150 anställda: 3000 kr per år, 
150 och därutöver: 4000 kr per år. 
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13. Övriga frågor  
Inga övriga frågor 
 
14. Årsmötet avslutas  
 Mötet avslutas av ordförande Åsa Thunström. 

 

 

 

________________________________________ 

Marcus Magnusson, justerare   

 

 

 

 

________________________________________ 

Monica Åslund Forsén, justerare 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Linn Nyberg Ekengren, sekreterare 

 

 

 

 

 

 


