LÄNSMUSEERNAS	
  SAMARBETSRÅD	
  
Protokoll från styrelsesammanträde 7 april 2014
Tid:
Plats :

Måndag 7/4 kl. 16.00 - 19.00
Västerbottens museum Umeå.

Ledamöter:

Inga Göransson, ordf.
Yvonne Hagberg, v. ordf
Conny Sandberg
Harriet Hedlund
Nils-Arne Bidsell.
Raymond Pettersson (fr.o.m. punkt 6)
Gun Gustavsson
Pentti Supponen

Sekretariatet

Hans Kindgren
Nisse Hemmingsson
Lillian Rathje
Åsa Hallén
(fr.o.m punkt 7)

Frånvarande:

Cecilia Sandberg
Christina Pettersson

1. Sammanträdet öppnas
Ordf. Inga Göransson öppnade mötet.
2. Val av justerare
Beslöts utse Yvonne H till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Beslöts fastställa dagordningen.
4. Förra mötets protokoll
Beslöts lägga protokollet till handlingarna.
5. Budgetuppföljning
Ingen budgetuppföljning föreligger.
6. Årsmöte 2014
Årsmötet äger rum på Västerbottens museum. Något färre deltagare än normalt ca. 50.
Blekinge, Småland, Gotland, Jämtland ej representerade.
Yvonne redogjorde för Kfs årsmöte. Minskat antal medlemmar och de nya
medlemmarna är mindre organisationer. Besöksnäringen ökar. Kfs avtalet bedöms som
fördelaktigt.
7. Höstmöten 2014 och 2015
Diskuterades att ordna höstmötet med konferensen ”Öppna portar”.

Beslöts att presidiet träffar arrangören via telefon den 24/4.
Teman för höstmötet 2014 – besöksplatsutveckling, samlingarna i samtiden, avslut på
mandatperioden / vidare arbete.
Beslöts att presidiet träffas för att bestämma teman och lägga upp programmet i
slutet april början maj.
Hans K informerade att Vänersborg är berett att arrangera höstmötet 2015.
Styrelsen noterade informationen.
8. Uppvaktningar.
- Kulturrådet
Beslöts att Hans K ordnar datum med KUR
- Arbetsmarknadsdepartementet
Diskuterades förslag till skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet.
Beslöts att godkänna skrivelsen med vissa förändringar Hans K kontaktar
Arbetsmarknadsdepartementet.
9. Hemsidan.
Hemsidan uppdateras fortlöpande.
Styrelsen noterade informationen.
10. Kfs-avtalet.
Diskuterades avtalet med Kfs tankar om att skapa ett speciellt museiavtal.
Beslöts att Ulrika G och Yvonne H redogör för de pågående förhandlingarna på
årsmötet.
11. Rapporter
- Uppvaktning av styrelsen för Gotlands museum
Yvonne redogjorde för samtalen med styrelsen för Gotlands länsmuseum. Ett förslag
antogs att avvakta med ett eventuellt utträde ur LMSR till 2016. Första
utbildningstillfället för styrelseledamöter förläggs till Gotland.
Styrelsen noterade informationen och uttryckte sin belåtenhet med en bra
kompromiss.
- Museiutredningen
Informerade Lillian och Yvonne om diskussioner med Lars-Uno Frykholm
museiutredningen - diskussion om samlingarna, centralmuseernas roll, länsmuseernas
roll mm.
Styrelsen noterade informationen.
12. Övriga frågor
- Mu-avtalet
Grupp formerad bestående av Åsa, Lillian, Ulrika och Karl-Magnus som skall skriva fram
ett förslag till utvärdering av konsekvenserna av avtalet.
- RSM styrelsemöte
Planerad artikel i ”Dagens samhälle” kring museerna och skolan i lärande, demokrati
och tolerans.
- RSM arrangerade möte med Stefan Löven med information om museernas
verksamhet och roll.
Styrelsen noterade informationen.

13. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Inga Göransson
Ordförande

Yvonne Hagberg
Justerare

Hans Kindgren
Sekreterare

