Länsmuseernas
samarbetsråd
Presidieberedning 28 februari 2012

Minnesanteckningar

Närvarande:

Inga Göransson (ordförande)
Yvonne Hagberg (vice ordförande)

Adjungerande:

Christer Gustafsson (sekreterare)
Hans Kindgren
Maria Jansen
Sergei Muchin (§3)

1 Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet.

2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3 Höstmöte Jönköping
Diskuterades Museerna och social medier som tema för Höstmötet i Jönköping. Styrelsemöte
23 oktober 16.00 och Höstmötet 24-25 oktober.
Sergei Muchin informerade om hur olika representanter för näringslivet i Jönköping arbetar
med sociala medier och storytelling. Det har skett en förskjutning och museiprofessionen har
inte längre monopol på berättelsen om historien, det är inte bara museerna som äger
berättelsen om kulturarvet. Diskuterades om dagens länsmuseer har rätt kompetensprofil för
att arbeta med storytelling och sociala medier.
Diskuterades lämpliga keynote speakers: Anton Johansson, Twinny från Linköping; Popstad
Lund; Reklambyrån Bolt som har tagit fram en kommunikationsstrategi för ett framgångsrikt
lakritsföretag i Jönköping; Tillgänglighetsprojektet Museum Hemma med projektägarna
System Magic; Tobias Golodnoff, ansvarig för kulturarvsprojektet på Dansk Radio samt
Robert Olsson, SvT. Den senare kan berätta om hur SvT har hanterat social medier de senaste
fem åren. Sergei Muchin håller inledningsanförandet.

Beslöts att:
-

Ge Sergei Muschin i uppdrag att kontakta Robert Olsson, chef SvT Göteborg samt
reklambyrån Bolt för att undersöka om de kan vara talare på Höstmötet
Ge Maria Jansen kontaktar Anton Johansson, Popstad Lund och System Magic
Ge Hans Kindgren i uppdrag att kontakt Rolf Källman från Riksarkivet och Lars
Lundqvist, RAÄ
Preliminärt program: Sergei Muchin hälsar välkommen, därefter Lars Lundqvist
beskriver de olika begreppen som ryms inom begreppet Social Medier.
Ge sekretariatet i uppdrag att ha ett färdigt programförslag till styrelsemötet 1 juni.

4 Framtida roll för LMSR
Inga Göransson redogjorde för Jamtlis skrivelse. Den har formellt inte kommit in till LMSR.
Hans Kindgren redogjorde för konsekvensbeskrivning av nedläggning av LMSR.
Yvonne Hagberg poängterade att oavsett Jamtlis inspel behöver vi diskutera LMSR:s framtida
roll.
Inga Göransson redogjorde för innehållet i missivet till kallelsen till Årsmötet.
Diskuterades behovet av LMSR i framtiden samt innebörden av de vertikala och horisontella
perspektiv som beskrivs i Strategidokumentet. Andra viktiga aktörer för samarbete med
museerna på den regionala nivån är (förutom regioner och landsting) SKL, EU, näringsliv,
civilsamhälle och universitet.
Förslag till frågor för gruppdiskussionerna i Göteborg:
1 vilka behov har de regionala museerna av en samverkande överbyggnad?
2 vilka organisationer uppfyller bäst dessa behov?
3 prioritera behoven: Behov – prioritering (skala 1-4) – vilken organisation
Beslöts att:
-

-

Inga Göransson håller ett inledningsanförande till diskussionerna
Inga Göransson kontaktar Nisse Hemmingsson för att i Budgeten 2012 lägga till
posterna Årsmötet och Höstmötet
Yvonne Hagberg förbereder att lägga fram ett förslag under Årsmötet: att utifrån
gruppdiskussionerna om LMSR:s framtida roll ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag.
En rapportering av ett sådant uppdrag ska diskuteras under Höstmötet 2012 för att
sedan läggas fram för Årsmötet 2013.
Nisse Hemmingsson sätter samman grupperna (försöka hålla samman ordförande och
tjänsteman från respektive museum)
Christer Gustafsson sätter samman strecksatser för att belysa den regionala
dimensionen, skicka till presidiet
Hans Kindgren tar fram frågelista och protokollsunderlag för gruppdiskussionerna.

5 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 27 mars 18.30 i Göteborgs Stadsmuseum.
Beslöts att:
-

Under styrelsemötet diskutera LMSR medverkan under Almedalsveckan.

6 Övriga frågor
Förelåg inga övriga frågor.

7 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid skärmen
Christer Gustafsson

