
 
 
Stockholm februari 2018 
 
Bästa FUISM-medlem! 
 
Välkomna till ännu ett händelserikt år med FUISM. Här kommer praktisk information om hur 
du betalar medlemsavgift och lite tips om vad som är på gång i föreningen under 2018. Mer 
finns att läsa på www.fuism.se och på vår facebook. 
 
Medlemsavgift 2018 
 
Årsavgiften är 300 kr, för studenter 150 kr. Betala senast onsdag 7 mars så får du möjlighet att 

delta vid Årsmötet och Fokus på-dagen.  
 
Betalningsmottagare: FUISM    Medlemsavgift i FUISM: 300 kr/år  
Organisationsnummer: 815 200-8440   För studenter 150 kr/år 
Plusgirokonto: 512 72- 3 
  

Obs! Det är viktigt att du (eller fakturaansvarig) uppger ditt namn vid inbetalning på 
Plusgirokontot. Ibland får vi in pengar vi inte vet vem det gäller. 

 

Om du/din organisation behöver faktura på medlemsavgiften – skicka då fakturauppgifter, 
samt namn på de medarbetare som ska vara medlemmar, till kassör Viktoria Berglund: 
viktoria.berglund@bungemuseet.se (det gäller även er som fått fakturor tidigare). 
 
Planerade arrangemang 2018 
 

• Rösta på Årets pedagogiska pris! Det har kommit in 23 nomineringar till 2017 års 
pedagogiska pris. Styrelsen har valt ut tre finalister som kommer att presenteras vid 
Årsmötet och Fokus på-dagen 12 mars. Då kan du som medlem rösta på plats. Det 
går också bra att skicka in sin röst till priset@fuism.se. Du kan rösta fram till och med 
den 22 mars. Det inte tillåtet att rösta på den institution du jobbar på (även om du 
inte varit med i den nominerade verksamheten). Prisutdelningen kommer sedan att 
äga rum under Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Malmö 17–19/4. 
 

• Pedagogstafetter. Flera stafetter kommer att anordnas under våren. 
Pedagogstafetterna är sammankomster för föreningens medlemmar där man träffas 
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under enkla former och tar upp ett aktuellt tema. Tanken är att olika museer och 
kulturinstitutioner själva ska bjuda in till detta. Händer det något nytt och spännande 
där du arbetar som du vill dela med fler? Då kan du ordna en stafett! Hör av dig till 
oss så hjälper vi till att kommunicera träffen. 

• Fokus på pedagogik + Årsmöte FUISM 12 mars. Årets Fokus på kommer gå av 
stapeln på Historiska museet i Stockholm. En kallelse till årsmötet och ett detaljerat 
dagsprogram skickas ut under nästa vecka. Konferensen är givetvis kostnadsfri för 
medlemmar i FUISM. 
 

• Riksförbundet Sveriges museers vårmöte. Årets vårmöte äger rum 17–19 april i 
Malmö och temat i år är ekonomi och politik. FUISM planerar för två insatser under 
dagarna:  Dela ut Årets pedagogiska pris, samt ett panelsamtal där fokus ligger på 
den ökande användningen av digitala läromedel och vilken plats museer kan ta på 
denna arena.   
 

• Höstkonferens med fokus på digitalt lärande. Vi återkommer med mer info och 
datum under våren. 

 
Utöver ovanstående evenemang kommer FUISM under 2018 att: 
 

- delta i den museipedagogiska strategigrupp som Riksförbundet Sveriges museer 
driver. 

- vara i dialog med Riksantikvarieämbetet med anledning av deras nya museiuppdrag. 
- ingå i ett nytt projekt, ”Det gemensamma historierummet” som ska resultera i en 

nationell digital lärresurs för skolor. 
 
Är du nyfiken på att få veta mer om det vi gör, eller har en idé om vad vi ska göra? Hör av dig 
till ordförande Susanna Zidén: susanna.ziden@shm.se 
 
Tänk på att för deltagande i FUISM:s större arrangemang som Fokus på pedagogik och 
konferenser krävs medlemskap i föreningen.  
 
Vill du inte längre vara medlem i föreningen, eller har du flyttat och/eller bytt arbete,  
uppskattar vi om du meddelar oss.  
 
För medlemsfrågor kontaktar du Marcus Magnusson: marcus@pythagorasmuseum.se 
 
Med vänliga hälsningar från styrelsen 
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