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LÄNSMUSEERNAS HÖSTMÖTE 2019

Vision 2030:
Sveriges största
museum

Länsmuseerna

22–24 oktober • Sörmlands museum, Nyköping
Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd är glada att kunna bjuda in till årets
höstmöte för förtroendevalda och länsmuseichefer i Nyköping med det nybyggda
Sörmlands museum som värd. Vi hälsar
styrelser och museiledningar välkomna till
ett framtidsinriktat möte, som bjuder på
intressanta föredrag och inspirerande exempel från våra museer. På årets höstmöte tar vi inom projektet ”Sveriges största
museum” fram underlag för en vision 2030

Länsmuseerna utgör tillsammans
Sveriges största museum, det är 1 572
kilometer långt, har 24 huvudbyggnader
och 450 295 kvadratmeter uteplats!
Länsmuseerna är en aktör och arena för
kultur- och samhällsfrågor som når ut
över hela Sverige.

om hur vi tillsammans kan utveckla våra
museers position och samhällsuppdrag.
Den nya visionen kommer att presenteras
på höstmötet 2020. Under dagarna gör ett
antal personer med nationellt perspektiv –
från statliga myndigheter, nationella organisationer och kulturpolitiker – inspel som
belyser museernas förutsättningar och
möjligheter att agera i framtidens samhälle.
I år erbjuder vi dessutom en särskild utbildnings- och inspirationsdag 22 oktober.

Utbildning för förtroendevalda 22 oktober
Samarbetsrådets utbildning för förtroendevalda på Sörmlands museum i
Nyköping vänder sig till politiskt tillsatta styrelseledamöter i region- och
länsmuseistyrelser samt till länsmuseichefer.
Syftet med utbildningen är att sätta in det egna politiska uppdraget i ett
nationellt sammanhang för länsmuseernas bästa samt att uppdatera kunskaper och förse deltagarna med argument och inspiration.
Plats: Museet Stadsvakten, Västra Kvarngatan 54 611 32 Nyköping

Tisdag
13.00

Introduktion
Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd,
tecknar en bakgrund om länsmuseerna och projektet ”Sveriges
största museum”.

13.30

Kulturpolitiken i Sverige: En reflektion över framtida
utmaningar och möjligheter
Sverker Härd, direktör vid Myndigheten för kulturanalys.

14.00

Museerna i den nationella kulturpolitiken
Sophia Laurin, biträdande enhetschef, enheten för kulturarv och
livsmiljö, Kulturdepartementet.

14.30

Fikapaus

15.00

Mitt perspektiv på länsmuseerna i kulturpolitiken
Christer Nylander ordförande i Kulturutskottet.

15.30

Organiserat diskussionstorg

16.00

Sammanfattning av diskussioner i plenum

16.45

Avslutning

19.00

Middag
Sörmlands museum bjuder på buffé i museets restaurang
(för föranmälda till höstmötet).

Höstmöte 22–24 oktober
Sörmlands museum i centrala Nyköping, 800 m från Nyköpings
centralstation.

Tisdag
19.00

Sörmlands museum bjuder på buffé i museets restaurang
(för föranmälda).

Onsdag
09.00

Kaffe, te, bulle och frukt

10.00

Välkommen
Jonas Hellberg, ordförande Samarbetsrådet.
Marianne Andersson, vice ordförande i Nämnden för kultur,
utbildning och friluftsliv på Region Sörmland.
Karin Lindvall, chef vid Sörmlands museum.

10.30

Framtidens kulturpolitik
Lawen Redar, tredje vice ordförande i Riksdagens
kulturutskott.

11.10

Tillsammans i Sveriges största museum
Nu går startskottet för vårt gemensamma projekt som ska
föra länsmuseerna starkare in i framtiden.

12.00

Lunch

13.00

Samverkansmodellen och andra aktuella framtidsfrågor
Ove Bengtsson, handläggare regional samverkan,
Kulturrådet.

13.30

Framtidsspaning
Eric Fugeläng, chef för Kulturvårdsavdelningen,
Riksantikvarieämbetet.

14.00

Museet i framtiden
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges museer.

14.30

Fikapaus

15.00

Workshop

16.15 – Visning av Sörmlands museum
18.00
19.00 – Middag
Region Södermanland bjuder på middag i museets
restaurang.

Torsdag
9.00

Länsmuseerna och framtiden
Tre länsmuseichefer reflekterar över förnyelsearbetet
utifrån färska erfarenheter från de egna museerna.

9.45

Länsmuseerna i framtidens politiska landskap
Tre länsmuseipolitikers tankar om framtiden.

10.30

Fikapaus

11.00 – Summering och information från styrelsen
12.00
Extra guidning
Utanför det ordinarie programmet inbjuder Sörmlands museum
till en fördjupad visning av museets lokaler som beräknas pågå kl
13–15. Anmälan görs på samma anmälningsblankett som för den
ordinarie konferensen. Guidningen kostar inget extra.

Hotell
Deltagare på Länsmuseernas samarbetsråds
höstmöte och utbildningsdag 22–24 oktober 2019
erbjuds nedanstående specialpriser på Hotell
Kompaniet och Scandic Stora hotellet:
Hotell Kompaniet, Folkungavägen 1, Nyköping:
1350 kr/natt inkl. moms. Tel. 0155 28 80 20.
Bokningskod: Sörmlands museum 463 460.
Scandic Stora hotellet, Brunnsgatan 31, Nyköping:
1095 kr/natt inkl. moms. Tel. 0155 29 35 00.
Bokningskod: Sörmlands museum 47070261.
Gör din bokning senast måndagen 16 september
för Hotell Kompaniet, och senast 23 september för
Scandic Stora hotellet. Efter detta datum kan inte
platser eller specialpriser garanteras.
Obs! Var och en bokar själv sitt hotellrum direkt hos
resp. hotell.
Länk till karta över Nyköping
Konferensavgift
Avgiften för höstmötet är 2 500 kr per deltagare
och för utbildningsdagen 500 kr per deltagare.
Tillkommer kostnader för logi.

Anmälan
Anmälan till Höstmötet ska göras på bifogad
anmälningsblankett senast fredag 24 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 64 34 50
olsson.kindgren@outlook.com
Frågor om höstmötet
Hans Kindgren
070 664 34 50
olsson.kindgren@outlook.com
Frågor om vistelsen i Nyköping
Kristin Lemon
Sörmlands museum
072 148 73 55
Kristin.Lemon@regionsormland.se

