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Protokoll till extra föreningsstämma  
Tisdag den 15 oktober kl. 9-10.00 vid FUISM:s och RAÄ:s höstkonferens i Visby  

 
1. Mötets öppnande  

FUISM:s ordförande Åsa Thunström öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Fastställande av röstlängd  
Ordförande informerar hur röstlängden är framtagen och röstlängden godkänns. 

 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Åsa Thunström väljs till mötets ordförande och Linn Nyberg Ekengren till sekreterare. 
 

4. Val av två justeringspersoner  
Sofia Dahlquist och Elisabeth Corsander väljs till rösträknare och justerare. 
 

5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  

 
6. Frågan om extrastämman är behörigen sammankallad 

Extrastämman är behörigen sammankallad. 
 

7. Information om institutionsmedlemskap  
Ordförande informerar om att frågan om institutionsmedlemskap efterfrågats av 
medlemmar i flera år. På uppdrag av medlemmarna har FUISM:s styrelse tagit fram ett 

förslag till stadgeändringar för att möjliggöra detta. Ordförande informerar om processen 

fram till nuvarande förslag. Stadgeändringar måste enligt föreningens stadgar beslutas på 
ett årsmöte. Därav denna extrastämma. Styrelsen informerade om frågan avseende 
institutionsmedlemskap på årsstämman i mars och lade ut ett förslag på hemsidan 
angående stadgeändringar i maj. Därefter följde en period fram till midsommar där 
FUISM:s medlemmar kunde komma med andra förslag och frågor. Ordförande läser upp 

förslaget till stadgeändringarna. 

 
 § 2 Föreningen är öppen dem som arbetar med pedagogisk verksamhet vid museer och liknande 

institutioner, samt för museiinstitutioner och liknande institutioner som bedriver pedagogisk verksamhet. 

Även personer och institutioner med anknytning till föreningens intresseområden, dvs. pedagogik och 

kunskapsbildning inom kulturarv och konst, samt studenter inom relevanta områden, kan söka medlemskap.  

§ 3 Både individer och institutioner kan erhålla medlemskap i föreningen. Ansökan om medlemskap görs till 

den medlemsansvarige i styrelsen och gäller per kalenderår. Årsavgiften fastställs vid årsmötet efter förslag 

av styrelsen.  
Medlem som trots påminnelse inte betalt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 8 […] Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Vid röstning 

har varje närvarande individuell respektive institutionell medlem en röst. Institutionell medlem representeras 

av en av institutionen utsedd företrädare. 

§ 10 Varje vid föreningssammankomst närvarande individuell samt institutionell medlem äger en röst. 

 

Marcus Magnusson, medlemsansvarig, informerar om kostnadsförslag till 
institutionsmedlemskap. Förslaget är fyra nivåer och utgår från anställda inom 
verksamheten. Avgiften kan ändras varje år och beslutas i mars. Medlemmar uppmanas att 
vara aktiva och inför årsmöten komma med feedback på avgiftsnivåerna. 

 
 0-50 anställda kostar 1000 kr per år och ger rabatter för 3 personer 
 50-100 anställda kostar 2000 kr per år och ger rabatter för 6 personer 
 100-150 anställda kostar 3000 kr per år och ger rabatter för 9 personer 
 150 och därutöver kostar 4000 kr per år och ger rabatter för 12 personer  
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Medlem kommer med förslag att avgifterna ändras till att gälla 0-50, 51-100, 101-150 

samt över 150 anställda. Vilket ger: 

 
 0-50 anställda kostar 1000 kr per år och ger rabatter för 3 personer 
 51-100 anställda kostar 2000 kr per år och ger rabatter för 6 personer 
 101-150 anställda kostar 3000 kr per år och ger rabatter för 9 personer 
 150 och därutöver kostar 4000 kr per år och ger rabatter för 12 personer  

 

Medlem ställer fråga hur anställda definieras, är det visstidsanställda eller fastanställda? 
Frågan ställs då det finns små museer som har många visstidsanställda.  Medlemsansvarig 
säger att det är en fråga som vidare kan diskuteras men att det i detta förslag avser 
årsverken.  
 
Fråga ställs om vad som menas med en institution, är det ett museum eller exempelvis en 

större organisation som museet ligger under. Ordförande påvisar att i en ansökan om 
medlemskap får institutionen definiera ramarna för organisationen i sin ansökan. Väljer 
institutionen att exempelvis söka som museum eller myndighet. 
 
Ordförande informerar om tankar styrelsen har gällande informationsspridning. Att en 

organisation kan ha en eller eventuellt flera kontaktpersoner som får information från 
FUISM. Frågan om informationsspridning står kvar att lösa tillsammans medlemmarna 

utifrån hur de önskar. 
 

8. Omröstning angående styrelsens förslag till stadgeändringar  
Frågan ställs om någon önskar sluten votering. Det blir öppen votering. Ingen medlem har 
en fullmakt från en annan medlem. 

 
Omröstning sker avseende styrelsens förslag till stadgeändringar. Ordförande finner att 

stadgeändringarna godkännes enhälligt. 
(21 röstar Ja, 0 röstar Nej.) 
 

9. Omröstning angående styrelsens förslag till avgifter för institutionsmedlem för 
2020  
Omröstning sker angående styrelsens förslag till avgifter för 2020 med justering. 

 0-50 anställda kostar 1000 kr per år och ger rabatter för 3 personer 
 51-100 anställda kostar 2000 kr per år och ger rabatter för 6 personer 

 101-150 anställda kostar 3000 kr per år och ger rabatter för 9 personer 
 150 och därutöver kostar 4000 kr per år och ger rabatter för 12 personer  

 
Ordförande finner att avgifter för institutionsmedlemskap godkännes enhälligt. 
(21 röstar Ja, 0 röstar Nej.) 

 
 

10.  Extrastämman avslutas  
Ordförande Åsa Thunström avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _____________________________ 

Sofia Dahlquist, justerare  Elisabeth Corsander, justerare 

 

 

 

__________________________ 

Linn Nyberg Ekengren, sekreterare 

 


