LÄNSMUSEERNAS	
  SAMARBETSRÅD	
  
Förslag till

Verksamhetsplan 2014
Länsmuseernas samarbetsråd består av medlemsmuseer som bedriver bred
kulturhistorisk verksamhet med regionalt uppdrag.
Länsmuseernas samarbetsråds verksamhetsidé:
Länsmuseernas Samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmuseernas
gemensamma intressen och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och
inspiration för utveckling.
Samarbetsrådet gör detta genom att:
- Utveckla och stärka kontakter med departement, myndigheter och
organisationer via uppvaktningar och remisser.
- Vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
- Identifiera, tydliggöra och informera kring relevanta samhällsprocesser.
- Förmedla den regionala museiverksamhetens behov till aktörer med ansvar
för museiområdet och speciellt arbeta för att stärka de regionala museernas
långsiktiga offentliga finansiering.
- Tydliggöra och sprida idén om museerna som arenor och kompetens och
resurscentra.
- Vara en resurs för den regionala museiverksamheten i samverkansmodellen
och arbetet med kulturplanerna.
- Utveckla strategiska samarbeten med Riksförbundet Sveriges Museer,
Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige och Riksutställningar
och andra aktörer inom kulturområdet.

Aktiviteter 2014
Nytt strategi- och policydokument 2014-2016
Under 2013 har Samarbetsrådet formulera ett nytt strategi dokument för 2014-2016
som föreläggs årsmötet 2014.
Möten och sammanträden
Årsmötet äger rum i Umeå den 8 april i samband med Museernas Vårmöte som
arrangeras av Riksförbundet Sveriges Museer 8-10 april. Höstmötet kommer att
arrangeras i samarbete med Kalmar läns museum 22-23 oktober.
Styrelsen kommer att ha sex planerade sammanträden samt presidiemöten.

Uppvaktningar
Länsmuseernas Samarbetsråd planerar följande uppvaktningar 2014.
Kulturrådet – uppföljning av Riksutställningar rapport om svenska museers
ekonomiska utveckling 2005-12, Riksantikvarieämbetet – kulturmiljövårdens roll i
samverkansmodellen, SKL:s kulturberedning – de regionala museernas roll i den
regionala utvecklingen.
Utbildning museipolitiker
Utbildnings- och informationsinsatser i samband med vår och höstmöten. Den
planerade utbildningen för museipolitiker kommer att ske 2015.
Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer under 2014 att bevaka, analysera och via
lobbyverksamhet påverka kulturpolitiken för den regionala museiverksamhetens
bästa.
Länsmuseernas Samarbetsråd driver 2013-14, tillsammans med Länsmusikens
samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige, en kampanj för att lyfta fram behovet av
en stark regional kulturell infrastruktur på den politiska agendan.
Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige
arrangera Samarbetsrådet seminarier under Almedalsveckan inom följande teman –
kulturens roll inom den regionala utvecklingen samt kulturens roll för en hållbar social
utveckling.
Fortsatt samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer och Riksutställningar för att
stärka den regionala museiverksamheten. Länsmuseernas samarbetsråd är
representerat i Riksförbundet Sveriges museers styrelse.
Samarbetsrådet kommer att fortsätt utveckla samverkan med föreningen Sveriges
landsantikvarier i syfte att stärka de regionala museerna.
Länsmuseernas uppdragsverksamhet
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer under året fortsätt delta i diskussionerna
kring länsmuseernas uppdragsverksamhet mot bakgrund av den ändrade
kulturminneslagen, upphandlingsförfaranden, ökad konkurrens och länsövergripande
samarbeten. Viktigt är att tydliggöra de regionala museernas specifika betydelse som
långsiktiga regionala kunskapsbyggare och förmedlare.

KFS
Länsmuseernas Samarbetsråd är adjungerade till Kfs:s styrelse. Under året kommer
ett nytt avlat att tas fram.
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