LÄNSMUSEERNAS
SAMARBETSRÅD
Verksamhetsberättelse 2011
Länsmuseernas samarbetsråd (LMSR) har till ändamål att tillvarata länsmuseernas
gemensamma intressen och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och inspiration
till utveckling. Samarbetsrådet består av 24 medlemsmuseer (se bilaga 1).
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2011: 31 januari, 30 mars,
7 juni, 24 augusti, 25 oktober och 15 december. Presidiet har träffats en gång: 23 maj.
Därtill kommer en tät kontakt via mejl och telefon.
Strategi- och policydokument
Vid LMSR Årsmöte 2011 antogs ett nytt strategi- och policydokument.
Ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet
Arbetet med Spela samman – en ny modell för statens stöd till
regionalkultursamverkan, eller Samverkansmodellen som den kom att kallas, har varit
en viktig uppgift för LMSR under 2011.
KFS
LMSR har statusen som branschråd inom arbetsgivareorganisationen KFS. Under 2011
har nytt avtal mellan KFS och de regionala museerna diskuterats. Nytt avtal träder i
kraft 1 januari 2012. Lennart Kollmats har representerat LMSR i KFS styrelse till och
med årsmötet 2011.
Utbildning av nya styrelser
I samband med Årsmötet i Stockholm genomfördes en utbildning av länsmuseistyrelsers
nya ordförande och vice ordförande.
Almedalsveckan
LMSR medverkade under Almedalsveckan tillsammans med Svensk Scenkonst och
Riksförbundet Sveriges Museer i gemensamma aktiviteter under temat Makten över
kulturen i regionerna.
Museikostnadsutredningen
Arbetet med att ta fram nyckeltal för kostnader inom länsmuseerna har fortsatt. Under
2011 har en enkät har tagits fram angående hur arbetet med museikostnaden har
fungerat samt hur kunskapen har använts. Diskussioner har förts med RSM respektive
Kulturrådet angående det fortsatta arbetet och ökad samverkan. Under året har det varit
svårare att få in uppgifter från medlemsmuseerna. LMSR har under 2011 varit
projektägare med Bohusläns museum som utförare.
Program och kursverksamhet
Årsmötet var förlagt till Stockholm den 30 mars och genomfördes i samarbete med
Riksförbundet Sveriges Museers museidagar. Under årsmötet diskuterades
samverkansmodellen samt nytt strategi- och policydokument.
Höstmötet genomfördes den 25-27 oktober i Örebro. Huvudtema var Kulturarv i
förändring. Bland de inbjudna talarna fanns Edna Eriksson, Huvudsekreterare för
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Mångkulturåret; Fredrik Svanberg, forskningschef på Historiska museet; Alexander
Bengtsson, chef på tidskriften Expo samt Berndt Clavier, Malmö Högskola.
Riksförbundet Sveriges museer

Representanter i Riksförbundet Sveriges museers styrelse för LMSR har varit Philip
Johnsson, Värmland och Maria Jansen, Östergötland som ersatte Maria Malmlöf,
Kalmar.
Uppvaktningar, överläggningar, samråd

Presidium och sekretariat har under perioden genomfört följande uppvaktningar:
- Per-Magnus Nilsson och kommittén som arbetar med översyn av lagen om
kulturminnen m.m.
- Kulturrådet, då man bl.a. diskuterade samverkansmodell och
museikostnadsutredning,
- Riksantikvarieämbetet och bl.a. diskuterat uppdragsarkeologi, kulturmiljölagen samt
kulturarvslyftet samt
- Tillsammans med
Under 2011 har LMSR blivit uppvaktade av Landsantikvarieföreningen och bl.a.
diskuterat starkare samverkan mellan föreningen och LMSR

Utredningar och remisser
Yttranden har lämnats på:
- Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området (Ds 2011:6)
- En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)
- Samt besvarat enkät från Kulturdepartementet angående översyn av lagen om
kulturminnen m.m.
Samarbete med Länsmusiken och Länsteatrarna
Under 2011 har LMSR stärkt samarbetet med Länsmusikens Samarbetesråd och
Länsteatrarna i Sverige (LÄS) med syfte att stärka den regionala kulturen inom ramen
för Samverkansmodellen.
Kulturarvslyftet
Regeringen har inlett en satsning riktad mot utförsäkrade med funktionsnedsättning. LMSR
är representerat i referensgruppen genom Christer Gustafsson, Halland.

Inga Göransson
ordförande

Christer Gustafsson
sekreterare
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Bilaga 1: Medlemsmuseer
Stockholms läns museum
Upplandsmuseet
Sörmlands museum
Östergötlands läns museum
Jönköpings läns museum
Smålands Kulturpark
Kalmar läns museum
Länsmuseet på Gotland
Blekinge museum
Regionmuseet i Kristianstad
Kulturen i Lund
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Bohusläns museum
Regionmuseum Västra Götaland
Västergötlands museum
Värmlands museum
Örebro läns museum
Västmanlands läns museum
Dalarnas museum
Länsmuseet Gävleborg
Länsmuseet Västernorrland
Jämtlands läns museum
Västerbottens museum AB
Norrbottens museum

3

Bilaga 2 Styrelsen fr o m årsmötet 16 mars 2011
Styrelse

Bengt von Strokirch, ordförande
(fr o m 1 april 2009)
Lennart Kollmats, ordförande
(t o m 31 mars 2009)
Philip Johnsson, vice ordförande
Lennart Gard
Inga Göransson
Harriet Hedlund
Jan Sjöberg

Jönköpings länsmuseum
Hallands länsmuseer
Värmlands museum
Länsmuseet Gävleborg
Bohusläns museum
Västerbottens museum
Sveriges Hembygdsförbund

Suppleanter Gun Gustavsson
Ulla Parkdal
Birger Svanström

Värmlands museum
Stockholms läns museum
Sveriges Hembygdsförbund

Revisorer

Upplandsmuseet
Västra Götaland
Regionmuseum Kristianstad

Dick Jansson
Betty Hammar
Mats Krook

RevisorsKarin Brunnsberg
suppleanter Anders Tell
Ulf Schmidt

Blekinge museum
Regionmuseet Kristianstad
Upplandsmuseet

Sekretariat

Christer Gustafsson
Hans Kindgren
Maria Malmlöf
Nisse Hemmingsson

Hallands länsmuseer
Bohusläns museum
Kalmar läns museum
Jämtland

Valberedning

Thomas Ohlsson, sammankallande
Mats Persson
Yvonne Hagberg
Perallan Orrbeck

Västmanlands läns museum
Blekinge museum
Kalmar läns museum
Västergötlands museum

Ekonomi

Ove Andersson

Jämtlands läns museum

Kansli

Stiftelsen Hallands länsmuseer
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