LÄNSMUSEERNAS	
  SAMARBETSRÅD	
  
Förslag till

Verksamhetsberättelse 2013
Länsmuseernas samarbetsråd består av medlemsmuseer som bedriver bred
kulturhistorisk verksamhet med regionalt uppdrag.
Länsmuseernas samarbetsråds verksamhetsidé:
Länsmuseernas samarbetsråd bevakar, analyserar och agerar för den regionala
museiverksamhetens bästa genom politisk påverkan.
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 2013
Nytt strategi- och policydokument 2014-2016
Under året har Samarbetsrådet tagit fram ett nytt strategidokumentet för 2014-2016
som föreläggs årsmötet 2014.
Möten och sammanträden
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 15 maj i samband med Museernas Vårmöte som
arrangerades av Riksförbundet Sveriges Museer 15-17 maj. Höstmötet som
arrangerades i samarbete med Kulturparken Småland 29-30 oktober hade temat ” Ett
kulturarv utan människor eller kulturarvet som kraftkälla?”
Styrelsen har haft sex sammanträden - 1 mars, 22 april, 14 maj, 20 september, 28
oktober samt 17 december. Presidiet har träffats den 20 januari samt 11 juni. I
samband med framtagande av en kommunikationsplan träffades delar av styrelsen
den 21 januari, 13 mars och 9 april.
Representanter från samarbetsrådet deltog i SKL:s kulturkonferens 7-8 oktober ”Vi
pratar pengar”

Uppvaktningar och skrivelser
- Kulturrådet – 16 december där samarbetsrådet tog upp samverkansmodellen
med ökande administration, uppräkning av bidragen och hur de fördelar sig,
MU avtalet, utvecklingsbidragen samt kulturplanerna.
- Riksantikvarieämbetet/ Riksantikvarien – 17 december om länsmuseernas roll i
kulturmiljövården och hur ämbetet och länsmuseerna kan samverka.
- Kulturutskottet – kulturutskottets ordförande deltog i årsmötet med efterföljande
samtal.
- Kulturdepartementet/Kulturministern - 7 oktober – (tillsammans med
Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige) om museernas
representation i Kulturrådets samverkansråd och behovet av ökad offentlig
finansiering.
- SKL:s kulturberedning 17 oktober– (tillsammans med Länsmusikens
samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige) den kulturella infrastrukturen. Stort
intresse från utskottet att ha regelbundna överläggningar.
- Skrivelse angående lönebidragen och bidragsnivån till kulturministern.
- Upprop om statens ansvar för en museal infrastruktur i hela landet, antaget på
årsmötet.
Utbildning museistyrelser
Planerade utbildningar fick ställas in pga. för få anmälda Ny utbildning planeras efter
valet 2014.
Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser
Länsmuseernas Samarbetsråd har under 2013:
- Deltagit i svensk Scenkonsts70-års jubileum med diskussioner kring
gemensam lobby-verksamhet för att stärka den regionala infrastrukturen.
- Författat debattartikel (tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och
Länsteatrarna i Sverige) om statens ansvar för en regional stark infrastruktur.
- Stärkt samarbetet med samarbetsråden för teater och musik, genom
gemensamma uppvaktningar och Almedalsveckan (se nedan).
- Tillsammans med Riksutställningar diskuterat länsmuseernas möjligheter att
delta i EU-programmet ”Kreativa Europa (2014-2020”).
- Deltagit i RSM:s styrelsemöten och där fört fram de regionala museernas
intressen. Samarbetsrådet har också tillsammans med RSM planerat det
gemensamma årsmötet.
- Haft två överläggningar med landsantikvarieföreningen för att koordinera
verksamheterna.
- Svarat på utsänt förslag för museistatistik från myndigheten för kulturanalys
tillsammans med Landsantikvarieföreningen.
Almedalsveckan
Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd, Länsteatrarna i Sverige och Uppsala
universitet/Gotlands högskola arrangerades två välbesökta seminarier under
Almedalsveckan - ”Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för
regional samhällsutveckling” och ”Någonting har hänt med kulturen! Från Kultur 1.0
till Kultur 3.0” med bl.a.Pier Luigi Sacco och Jens Spendrup. Seminarierna vände sig
både till kultursfären och andra aktörer som näringsliv, regional utveckling etc.

Seminarierna rönte stor uppmärksamhet i media. En film från seminarierna finns att
se på hemsidan.
Utveckla kommunikationen
En ny genomarbetad kommunikationsplan togs fram samt en ny folder som
presenterar Samarbetsrådets roll i sektorn och i samhället. Foldern har bl.a.
distribuerats till samtliga länsmuseer.
En ny användarvänlig hemsida lanserades med rikt innehåll och snabb information.
Push notis till användarna vid ny information.
Länsmuseernas uppdragsverksamhet
Länsmuseernas Samarbetsråd har under året bevakat frågan kring länsmuseernas
uppdragsverksamhet bl.a. genom diskussion med riksantikvarien.
KFS
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer att ha fortsätta kontakter med KFS angående
vårt medlemskap.
Remisser
Samarbetsrådet har yttrat sig angående departementspromemomorian ”Herrelösa
verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar Ds 2013/63”.
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Bilaga 1: Medlemsmuseer
Blekinge museum
Bohusläns museum
Dalarnas museum
Gotlands museum
Jämtlands läns museum
Jönköpings läns museum
Kalmar läns museum
Kulturen i Lund
Kulturparken Småland
Länsmuseet Gävleborg
Murberget, Länsmuseet Västernorrland
Norrbottens museum
Regionmuseet i Kristianstad
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Stockholms läns museum
Sörmlands museum
Upplandsmuseet
Värmlands museum
Västarvet
Västerbottens museum AB
Västergötlands museum
Västmanlands läns museum
Örebro läns museum
Östergötlands läns museum

Bilaga 2 Styrelsen fr o m årsmötet 28 mars 2012
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