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Styrelsesammanträde 27 mars, 2012
kl. 17.30 – 18.30
Göteborgs Stadsmuseum
Närvarande:

Inga Göransson (ordförande)
Yvonne Hagberg
Gun Gustavsson
Harriet Hedlund
Raymond Pettersson
Birger Svanström

Anmält förhinder:

Lennart Gard
Jan Sjöberg
Pentti Supponen
Mikael Wendt

Adjungerande:

Christer Gustafsson (sekreterare)
Maria Jansén
Hans Kindgren

Anmält förhinder:

Nisse Hemmingsson

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1 Mötets öppnade
Ordföranden öppnade mötet.
2 Dagordningen fastställdes
Beslöts att:
-

anta förslag till dagordning.

3 Val av protokollsjusterare
Beslöts att:
-

utse Yvonne Hagberg till protokollsjusterare.

4 Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gicks igenom.
Hans Kindgren anmälde en korrigering av förra mötets protokoll. Beträffande PSI-direktivet
(Public Sector Information) så gäller inte det tidigare undantaget längre museerna.
Beslöts att:
-

lägga förra mötets protokoll till handlingarna.

5 Årsmöte 2012
Hans Kindgren redogjorde för planering av gruppdiskussionerna innan själva Årsmötet. Nisse
Hemmingsson har skickat ut förslag till gruppindelning.
A Vilka behov har de regionala museerna av en samverkande överbyggnad?
B Vilken organisation uppfyller dessa behov?
Yvonne Hagberg presenterade förslag:
• Ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp där man vid behov knyter till sig
kompetens utanför styrelsen, som tar fram förslag på åtgärder som behöver
genomföras.
•

Arbetsgruppen presenterar en delrapport på höstmötet och en slutrapport med förslag
på beslut till årsmötet 2013.

•

Arbetsgruppen finansieras genom ianspråktagande av medel ur budgeten för
utvecklingsarbetet

Beslöts att:
-

Hans Kindgren skriver ut frågorna
Yvonne tar fram en power point bild med förslag till beslut
Inga Göransson och Yvonne Hagberg inleder diskussionerna
Förslag till beslut om fortsatt hantering av frågan tas upp under Årsmötet.

6 Jamtli och LMSR
Ordföranden gick igenom skrivelse från Jamtli.
Konstaterades att skrivelsen inte kommit in stadgeenligt och kommer därför inte tas upp på
Årsmötet.
7 Övriga frågor
Förelåg inga övriga frågor.
8 Information

Yvonne Hagberg informerade hon kommer at delta KFS dagarna i Helsingborg
Maria Jansen informerade om RSMs svar till Jamtli. Föreslår överläggningar mellan RSM och
LMSR.
Inga Göransson informerade om att presidiet ska träffa Länsmusikens samarbetsråd och
Länsteatrarna i Sverige 26 april. Sekretariatet medverkar i mån av tid.
Riksantikvarien föreslår 4 maj eller 15 juni för att ta mot LMSR. Inga Göransson och Yvonne
Hagberg kan 4 maj.
20 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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