LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD
Inbjudan 24-25/10 2018

Höstmöte för förtroendevalda och länsmuseichefer
Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd är glada att kunna bjuda in till
årets höstmöte för förtroendevalda och länsmuseichefer den 24-25 oktober, i år med Kulturen i Lund som värd. Höstmötet kommer att förläggas till
Kulturens lokaler i centrala Lund.

Årets tema är museet som kunskapskälla
Temat för höstmötet 2018 blir ”Museet som kunskapskälla”. I dessa tider av
alternativa fakta, ”fake news” och allmänt informationsöverflöd så framstår
museernas gamla uppdrag att fungera som en av samhällets trovärdiga kunskapskällor som allt viktigare. I den nya museilagens portalparagraf pekas
museerna ut som viktiga samhällsinstitutioner vars ändamål är att bidra till
samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser
och fri åsiktsbildning. I den 8§ sägs att ”Ett museum ska bidra till forskning
och annan kunskapsuppbyggnad, bl a genom att ha hög kompetens inom
sitt ämnesområde”. Detta ställer krav på museerna att kunna tillhandahålla
relevant kunskap inom sina områden på ett sätt som är tillgängligt för en
bred allmänhet.
För att kunna ha relevant kunskap måste museerna ha kunskap om var
forskningsfronten befinner sig – antingen genom att bedriva egen forskning
eller genom samverkan med akademin eller andra kunskapsbärare. Under
de senaste decennierna går utvecklingen inom den akademiska världen mot
det globala och teoretiska medan museer ofta behöver kunskap om det
lokala och materiella. Här behövs utvecklas bryggor mellan det akademiska
samhället och museivärlden.
För att göra kunskap attraktiv och tillgänglig för lokalhistorikern, skoleleven
eller den specialintresserade måste museerna bearbeta ett ofta svårtillgängligt
akademiskt språk samt utveckla olika analoga och digitala gränssnitt som gör
kunskapen lätt att finna. Här krävs att museerna tar till sig ny teknik och ny
kompetens för att göra kunskaper och samlingar attraktiva för breda grupper.

Program första dagen
Första dagen kommer ett antal personer som med olika bakgrund – museivärlden och universitetsvärlden – att ge inspel som belyser och granskar
museernas förutsättningar och möjligheter att vara de kunskapskällor som
bl a museilagen ger uttryck för. Dagen kommer att sammanfattas i ett
panelsamtal.
Bl a följande personer kommer att medverka:
Cecilia Nebel, professionell moderator och samtalsledare med fokus på frågor som rör bildning, kultur
och forskning. Leder bland annat Bildningsbaren för
Malmö Universitet, talkshowen Late Night Lund och
är återkommande samtalsledare på Dunkers kulturhus
i Helsingborg. Har ett förflutet som nyhetsjournalist
vid Sydsvenskan. Cecilia kommer att lotsa oss genom
dagen och leda den paneldebatt som avslutar dag 1.

Åsa Bergenheim, pedagog, idéhistoriker och akademisk ledare. Hon var rektor vid Karlstads universitet
åren 2011 till 2017. Åsa kommer att hålla inledningsföredraget om kunskap, bildning och forskning.

Björn Magnusson Staaf, Fil dr och ämnesansvarig för
museologi samt koordinator för mastersprogram ABM
(Arkiv, Bibliotek, Museer). Björn är arkeolog och museolog, forskare och lärare vid Lunds universitet. Hans
forskning har rört sig från tidig kopparmetallurgi, bebyggelse- och arkitekturhistoria samt kulturarvsbruk.
Björn kommer att prata om Forskning vid universitet
och på museer och hur man kan öka samverkan dem
emellan.

Cecilia Bygdell, Fil dr i kulturgeografi, forskare och
antikvarie vid Upplandsmuseet. Cecilia arbetar med
samtidsundersökningar och forskar om samtida livsvillkor på landsbygden. Hon är även sammankallande
för FOMU, nätverket Forskning vid museer. Cecilias
inlägg heter ”Forskning vid museer – förutsättningar
och framtida utveckling”.

Helena Viktor, Fil dr, t f enhetschef vid Kalmar läns museum, arkeolog. Helena har bl a lett de internationellt
uppmärksammade undersökningarna i Sandby borg
och är mentor för några doktorander inom GRASCA
– Graduate School in Contract Archaeology. Helena
kommer att tala om GRASCA som ett exempel på samverkan mellan akademin och museerna.

Vi kommer också att få en visning av Kulturen innan dagen avslutas med att
Region Skåne bjuder på festmiddag på Grand Hotell (se mer nedan).

Program andra dagen
Dag två kommer att inledas med att Riksantikvarieämbetet redogör för hur
de ämnar ta i kast med sitt nya uppdrag att uppgift att främja utveckling och
samarbete på museiområdet.
Som vanligt kommer det också att finnas utrymme för träffar med de politiska
grupperna och landsantikvariegruppen samt information om aktuella frågor
från Samarbetsrådets styrelse, bl a om satsningen på Kulturlyftet – kultur i
hela landet och projektet Sveriges största museum.

Extra guidning
Utanför det ordinarie programmet inbjuder Kulturen till en guidetur bland
kulturhistoriskt intressanta miljöer i Lund. Turen beräknas pågå 13.00 - 15.00.
Anmälan görs på samma anmälningsblankett som för den ordinarie konferensen. Guidningen kostar inget extra.

Festmiddag och buffé
För de deltagare som anländer till Lund redan på tisdag bjuder kulturen på
buffé kl 19.00 på museet.
Region Skåne bjuder på festmiddag onsdag kväll kl 19.00 på Grand Hotell .

Konferenstider
Höstmötet börjar onsdag 24 oktober kl 10.00 – kaffe, bulle och frukt kommer
att finnas för de som kommer tidigt – och avslutas torsdag 25 oktober med
lunch som serveras kl 12.00. Se i övrigt ovan om den extra guideturen torsdag eftermiddag, om buffén tisdag kväll och om festmiddagen onsdag kväll.
Lokaler
Höstmötet är förlagt till Kulturen i centrala Lund, 800 m från Lunds
centralstation.
Festmiddagen på kvällen första dagen är förlagd till Grand Hotell.
För de deltagare som anländer till lund redan kvällen innan Höstmötet bjuder
Upplandsmuseet på en buffé i Trädgårdsrummet på museet.

Hotell
Till dig som deltagare på Länsmuseernas samarbetsråds Höstmöte 23 -25
oktober 2018 erbjuds nedanstående specialpriser på Grand Hotel och Hotel
Lundia:
Bokning
För att boka kontakta vår bokningsavdelning: Direkt telefon: +46 46 280 62
00 E-mail: reservations@grandlundia.se
Grand Hotel, 1 natt, 24-25 okt 2018, 35 rum bokade, bokningskod 463460
Hotel Lundia, 2 nätter, 23-25 okt 2018, 50 rum bokade, bokningskod 463461
Gör din bokning senast måndagen den 24 september 2018. Görs din bokning
efter detta datum erbjuds specialpriserna i mån av plats.
För att garantera din bokning rekommenderas du att ha ett bank- eller kreditkort till hands vid bokningstillfället.

Grand Hotel, ett klassiskt Lundahotell beläget i Lunds centrum med 83 unika
gästrum.
Enkel Classic rum 24-25 okt 2018 (1 natt) 1 795 SEK, bokningskod 463460.
Pris gäller per natt per rum och är angivet i SEK. Frukostbuffé och moms är
inkluderat i priset. Fri tillgång till trådlöst internet och gym.
För mer information om hotellet klicka på länken http://www.grandilund.se.
Designhotellet Hotel Lundia ligger bara några meter ifrån Centralstationen.
97 hotellrum inredda av arkitekten Jonas Lloyd som reflekterar design och
nordisk äkthet. Restaurangen Bistro Lundia serverar mat och dryck.
Enkelrum 23-25 oktober 2018 (2 nätter) 1 595 SEK, bokningskod 463461.
Pris gäller per natt per rum och är angivet i SEK. Frukostbuffé och moms är
inkluderat i priset. Fri tillgång till trådlöst internet och gym.
För mer information om hotellet klicka på länken http://www.lundia.se.
Obs 1! Var och en bokar själv sitt hotellrum direkt hos resp hotell.
Obs 2! Ni som ska övernatta två nätter bokar på Hotel Lundia, ni som ska
övernatta en natt kan även boka på Grand Hotel.
Obs 3! Båda hotellen håller de förbokade rummen senast till 24 september.
Konferensavgift
Konferensavgiften är 2 500 kr per deltagare. Tillkommer kostnader för logi.

Anmälan
Anmälan till Höstmötet görs här eller skickas via bifogad anmälningsblankett
senast fredag 21 september varvid även konferensavgiften ska betalas till
Samarbetsrådets bankgiro 5363-2717 (Obs! Nytt girokonto).
Anmälan skickas till:
Länsmuseernas samarbetsråd
Hans Kindgren
Sofiagatan 29
416 72 Göteborg
Tel 0706-643450
e-mail olsson.kindgren@outlook.com

Frågor
Eventuella frågor om Höstmötet kan i första hand ställas till Hans Kindgren
(se ovan). För praktiska frågor som rör vistelsen i Lund kan ni också kontakta
Carina Rundberg Kulturen, tel Tel +46 46-35 04 00 | Direct +46 46-35 04 42,
e-mail carina.rundberg@kulturen.com.

Yvonne Hagberg
Ordförande

Inga Göransson
Vice ordförande

