Protokoll styrelsemöte via Skype
Måndag 3 december 2018 kl. 14.50-16.00
Närvarande: Elisabeth Corsander, Julia Gunnarsdottír, Susanna Zidén, Lucy
Smalley, Anna Lönnquist, Karin Jonsson, Jens Fahlström, Anna-Vera Nylund, Åsa
Thunström
Dagordning

§ 1.

Mötets öppnande
Susanna öppnade mötet.

§ 2.

Val av sekreterare och justerare
Åsa valdes till sekreterare och Elisabeth valdes till justerare.

§ 3.

§ 4.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
Medlemmar
Åsa och Marcus har berett frågan om institutionsmedlemskap.
Diskussion fördes kring förslag på stadgeändringar samt avgifter utifrån
dokument som skickades ut innan mötet. Alla uppmanas skicka respons
på förslagen till Åsa. Frågan tas upp på vårt fysiska möte och då har vi
som ambition att få fram ett färdigt förslag.

§ 5.

Fysiskt möte i februari
Vi ses i Stockholm 7-8 februari. Vi är på Postmuseum dag ett och Åsa
undersöker om vi kan vara på Forum för levande historia dag två.
Vi startar 10.30 på torsdag den 7/2, men morgonfika finns från 10.00.
Julia måste gå redan kl. 12.30 så därför blir första punkten Årets
pedagogiska pris. Julia bokar lunchrestaurang för dag ett och Sanna
bokar middagen. Vi slutar till lunch dag två.

§ 6.

Årets pedagogiska pris
Inga nomineringar har inkommit än. Det är vanligt att folk skickar in
sent. Julia kommer dock att jobba på att puffa för detta. Alla uppmanas
att sprida och påminna. Den som känner till något intressant projekt kan
uppmuntra ansvariga att skicka in ett bidrag. Vi gör ett nytt FB-inlägg.
Sanna skickar en julhälsning från styrelsen med alla medlemmar med
länken till ansökan.
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§ 7.

Fokus på och årsmöte
Anna-Vera rapporterar från arbetsgruppen. På förslag har varit
Nationalmuseum den 25/3, men det är inte helt säkert att vi kan vara
hos dem då. Mötet diskuterade alternativ och Sörmlands museum kom
upp som förslag. Anna-Vera hör med Kari Arnekleiv på Sörmlands
museum. Arbetsgruppen avgör sedan var det blir någonstans och
meddelar för styrelsen.
Linda Noreen och Carolina Malm i valberedningen har kontaktat styrelsen
med fråga om vilka som är intresserade av fortsatt styrelsearbete.

§ 8.

Vårmötet
Lena har skickat in två förslag på programpunkter till vårmötet, ett om
Det gemensamma historierummet och ett om Sörmlands museum. Vi
avvaktar respons på detta.

§ 9.

Omvärldsbevakning och pedagogträffar
Karin berättar om konferensen i februari i Skellefteå med namnet ”Lära
med berättande”. Det vore bra om någon från styrelsen vill delta och
eventuellt kan styrelsen stå för kostnaden. Den som är intresserad kan
höra av sig till Sanna.
Anna-Vera rapporterar från en pedagogträff på Nationalmuseum där 39
personer deltog. ”Villa curiosa” kan vara ett intressant bidrag till årets
pedagogiska pris.
Julia rapporterar från pedagogträffen på Postmuseum om
basutställningar. En uppföljning på detta tema kan vara aktuellt.
Karin frågade om det är möjligt att ha en lista på pedagogträffar som
redan har varit. Denna information finns i årsredovisningen för varje
enskilt år men kanske kunde det vara bra att tillgängliggöra det mer.
Karin ska fundera på ett förslag till nästa möte.

§ 10.

Övriga frågor
• Höstkonferens 2019 tillsammans med Riksantikvarieämbetet.
Åsa har haft kontakt med Charlotte Ahnlund på RAÄ om huruvida
FUISM och RAÄ kunde göra en konferens ihop hösten 2019. Tema
kan diskuteras men ett förslag är att göra något kopplat till RAÄ:s
stora undersökning om museerna och skolan. Mötet bestämmer
att vi ska gå vidare med denna idé och Åsa meddelar RAÄ att vi är
intresserade. På vårt fysiska möte i februari pratar vi vidare om
detta om RAÄ också har bestämt sig för att de vill och utser då en
arbetsgrupp. Viktoria anmäler sig redan nu till arbetsgruppen.

2

Justerare

Sekreterare

Elisabeth Corsander

Åsa Thunström
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