LÄNSMUSEERNAS
SAMARBETSRÅD
Styrelsesammanträde 23 oktober, 2012
kl. 16.00 – 18.00
Jönköpings länsmuseum, Jönköping
Närvarande:

Inga Göransson (ordförande)
Yvonne Hagberg
Gun Gustavsson (ersättare)
Raymond Pettersson
Cecilia Sandberg (från punkt 7)
Conny Sandberg
Pentti Supponen
Birger Svanström (ersättare)

Anmält förhinder:

Harriet Hedlund
Michael Wendt

Adjungerande:

Christer Gustafsson (sekreterare)
Åsa Hallén
Nisse Hemmingsson

Anmält förhinder:

Hans Kindgren

1 Mötets öppnade
Ordföranden öppnade mötet.
2 Dagordningen fastställdes
Ordföranden föreslog att lägga till punkterna Årsmöte 2013 samt KFS.
Beslöts att:
-

anta förslag till dagordning med tillagda punkter Årsmöte 2013 samt KFS.

3 Val av protokollsjusterare
Beslöts att:
-

utse Yvonne Hagberg till protokollsjusterare.

4 Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll gicks igenom.
Beslöts att:
-

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna.

5 Budgetuppföljning
Nisse Hemmingsson redogjorde för budgetuppföljning.
Beslöts att:
-

Lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

6 LMSR i det framtida museilandskapet
Åsa Hallén och Christer Gustafsson gick igenom förslag till presentation av arbetsgruppens
förslag till frågor för gruppdiskussion under Höstmötet.
Gruppdiskussionerna ska leda fram till ett förslag som kan antas under Årsmötet 2013. Innan
dess har förslaget stämts av i respektive medlemsmuseum.
Beslöts att:
-

godkänna förslag till presentation under torsdag förmiddag samt att
Inga Göransson gör presentationen under Höstmötet.

7 Höstmöte 2013 i Jönköping
Nisse Hemmingsson gick igenom körschema för Höstmötet.
Färre har anmält sig till Höstmötet än budgeterat. Diskuterades orsaker till att allt färre
representanter för medlemsmuseerna kommer till samarbetsrådets konferenser.
Beslöts att:
-

Lägga informationen till handlingarna.

8 Höstmöte 2013 i Växjö
Diskuterades hur ett stärkt samarbete med de regionala musik- respektive
teatersamarbetsråden kan påverka planeringen av Höstmötet 2013.

Beslöts att:
-

Lägga diskussionen till handlingarna.

9 Årsmöte 2013
Nisse Hemmingsson redovisade enkät till medlemsmuseerna. Samtliga accepterar att
Årsmötet 2013 läggs senare än vad som sägs i stadgarna.
Årsmötet kommer att äga rum samtidigt som Svensk Scenkonsts årsmöte i Karlstad.
Diskuterades konsekvenser av planeringskrocken och möjligheter till samordningen.
Beslöts att:
- Flytta fram Årsmötet 2013 till maj månad.
- Konstaterades att samtliga medlemsmuseer accepterat att flytta fram Årsmötet 2013
till maj månad.

10 KFS
Nisse Hemmingsson har varit i kontakt med KFS. De föreslår att avtalet förlängs med ett år.
Medlemsavgiften kan komma att höjas med 25 000 kr. i dagsläget betalar LMSR omkring
400 000 kr istället för 1 miljon om vi inte hade rabatt.
Diskuterades erfarenheter från KFS-dagar.
Yvonne Hagberg framhöll att det är viktigt att medlemsmuseerna visar större delaktighet i
KFS aktiviteter.
Diskuterades om kontakter med branschrådet kan tas via email.
Beslöts att:
-

Samråda med branschrådet innan beslut.

11 Nästa möte
Yvonne Hagberg meddelade att hon har bokat lokaler i Stadsmuseet för nästa styrelsemöte 13
december.
Beslöts att:
-

Christer Gustafsson bokar lunch på restaurant Gondolen.

12 Övriga frågor
Förelåg inga övriga frågor.

13 Rapporter
Inga Göransson rapporterade om SKL:s konferens Kulturarv för framtiden..
Inga Göransson rapporterade om diskussioner kring ökat samarbete med länsteatrarnas och
länsmusikens samarbetsråd.
Christer Gustafsson rapporterade om föreslaget projekt mellan länsmuseer och länsstyrelser
kring kulturmiljöarbete i ny tid där Samarbetsrådet har getts en plats i referensgruppen.
14 Information
Christer Gustafsson informerade att han har fått en ny tjänst som professor vid Uppsala
Universitet och därmed kommer att sluta som Landsantikvarie och som sekreterare i
Samarbetsrådet.
15 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Inga Göransson
Ordförande

Yvonne Hagberg
Protokollsjusterare

Christer Gustafsson
Sekreterare

