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Protokoll vid föreningens årsmöte den 13 mars 2012 
på Teater- och musikmuseet klockan 15.30 
 
Närvarande styrelsen: Lotte Edsbrand, Göran Björnberg, Lena Laving, Hugo Wester, 
Sofia Dahlquist, Lars Annersten, EvaTua Ekström, Jessica Andersson Sjögerén samt ca 
30 FUISM-medlemmar. 
 
Frånvarande styrelsen: Ulrika Sjöstrand, Annette Söderström och Beatrice Norberg 
 
 

Dagordning 
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande Lotte Edsbrand öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Årsmötet valde sittande ordförande, Lotte Edsbrand, till mötets ordförande och även 
sittande sekreterares vikarie, Jessica Andersson Sjögerén till mötets sekreterare.  
 
 
§3 Val av två justeringspersoner   
Årsmötet valde Petter Ljunggren, Historiska museet och Monica Åslund, Musik- och 
teatermuseet, till justeringspersoner.   
 
 
§4 Fastställande av dagordningen  
Årsmötet godkände och fastslog dagordningen. 
 
 
§5 Frågan om årsmötets behöriga utlysande har utlysts enligt stadgarna 
Årsmötet konstaterade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 
 
 
§6 Årsberättelse för 2011  
Ordförande Lotte Edsbrand och sekreterare Jessica Andersson Sjögerén redogjorde för 
innehållet i årsberättelsen, som delats ut till de närvarande. Årsberättelsen godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
 
§7 Revisionsberättelsen (frågan om ansvarsfrihet för styrelsen)  
Lena Laving, kassör, delade ut resultat- och balansrapporter och informerade om 
dokumentens innehåll. Revisorerna Åsa Marnell, Livrustkammaren, och Hanna Nydahl, 
Postmuseum har följt styrelsens arbete under året. Resultat- och balansräkningen 
fastställdes. Åsa Marnell, redogjorde för revisionsberättelsen, vilken godkändes och lades 
till handlingarna. Undertecknades av Åsa Marnell och Hanna Nydahl. Årsmötet beslöt att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Revisorerna gjorde några 
smärre påpekande angående styrelsens arbete inför det kommande arbetsåret. 
  
 
§8 Val av styrelse för verksamhetsåret 2012  
Årsmötet omvalde Lotte Edsbrand, Postmuseum till ordförande (1 år). Göran Björnberg, 
Riksutställningar omvaldes (1 år). Beatrice Norberg, Friluftsmuseet Hägnan, avgick. Till 
regionansvarig Norr nyvaldes Britt-Marie Borgström, Jamtli (2 år). Övriga poster satt 
kvar på sina mandat. 
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§9 Val av revisor och revisorssuppleant  
Åsa Magnell, Livrustkammaren, avgår som revisor och som ny revisor föreslås Robin 
Lindblad, Historiska museet, och Susanna Rappe George, Historiska museet, som 
suppleant. Hanna Nydahl, Postmuseum, omvaldes av årsmötet. 
 
 
§10 Val av valberedning  
Sittande valberedning, Lena Eriksson, Akvarellmuseet och Petter Ljunggren, Historiska 
museet, omvaldes av årsmötet 
 
 
§11 Fastställande av årsavgift för 2012  
Innevarande år beslutar årsmötet att behålla nuvarande avgift. Efter viss diskussion 
fördes förslaget fram att avgiften för studenter blir 150 kr och 300 kr för övriga från 
2013. Årsmötet fastställde förslaget. 
 
 
§12 Övriga frågor  
Ningforumet på hemsidan har lagts ner. Styrelsen föreslår att facebook ersätter detta. 
Stina Flink, Upplandsmuseet, föreslog att man kan skapa en diskussionsgrupp via t e x 
SMRs ning.  
 
Bilder till hemsidan efterlyses. Skickas till info@fuism.se 
 
Logga för årets pedagogiska pris har tagits fram och i samband med det uppkom frågan 
om FUISM ska ha en logga. Mötet fastställde att styrelsen ska ta fram en ny logga.  
 
 
§13 Årsmötet avslutas 
Ordförande Lotte Edsbrand tackade de närvarande medlemmarna för deltagandet och 
förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Jessica Andersson Sjögerén  
 
 
Justeras 
   
_____________________________ ________________________________ 
Monica Åslund  Petter Ljunggren 
 


