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Länsmuseet i samhället
Utbildning för nyvalda styrelseledamöter våren 2015
Vad ska man ha ett region-/länsmuseum till? Vad betyder kultur och kulturarv för
medborgarna? Vad innebär den nya samverkansmodellen för region-/länsmuseerna? Hur ser
den statliga och regionala kulturpolitiken ut? Vad är en kulturplan?
Frågorna är många för oss som arbetar med regional museipolitik. Samtidigt är ni som
politiker och styrelseledamöter mycket viktiga för museernas samhällsanknytning. Genom er
och ert arbete får museerna tillgång till den politiska arenan och de samhällsfrågor som rör sig
där. Det är därför avgörande att kunna sätta museet och museipolitiken i ett
samhällsperspektiv och att kunna föra museets talan på olika arenor – inte bara inom den
kulturpolitiska.
På temat Länsmuseet i samhället arrangerar därför Länsmuseernas samarbetsråd i år tre
endagsseminarier på olika platser i landet.
Målgrupp: I första hand nyvalda styrelseledamöter. I mån av plats är även övriga
ledamöter välkomna.
Syfte:

Att uppdatera kunskaper, förse deltagarna med argument och ge
inspiration för att på ett bra sätt ska kunna föra region-/länsmuseernas
talan.

Utbildnings Visby
tillfällen:
Göteborg
Uppsala

5 maj
09.45 – 15.30 (anpassning till flygtider)
8 september 10.00 – 16.00
1 oktober 10.00 – 16.00

Sista anmäl- 31 mars
ningsdag:
Kursavgift: Utbildningen finansieras av Samarbetsrådet, kursdeltagarna svarar för resor,
ev hotell etc.

Program
Tid
10-11

Föredrag
Överblick över dagens kulturpolitik

11-12

Samverkansmodellen – erfarenheter

12-13

Lunch

13-14

Vad vill samhället med museer?

Peter Aronsson

14-15

Allas rätt till kultur

Anna Wallentheim

15-16

Diskussion mellan föredragshållarna
och kursdeltagarna

David Carlsson
Catrine Wikström (Visby), Louis
Andersson (Göteborg)

David Karlsson, Göteborg, förläggare – förlaget Korpen, ordförande i Nätverkstaden och fri
debattör, f.d. medlem i Kulturutredningen, författare till boken En kulturutredning: pengar,
konst och politik.
Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet, medlem av kungl.
Vitterhetsakademin, tidigare professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings
universitet. Ledde ett jämförande europeiskt projekt om nationalmuseernas betydelse för
stats- och nationsbildning med stöd från EU 2010-2013
Catrine Wikström arbetar som kulturstrateg på Region Gotland
Louise Andersson, arbetar på SKL med kulturens roll i samhällsutveckling och för lokal och
regional utveckling.
Anna Wallentheim är ledamot av riksdagens kulturutskott med ansvar för de regionala
museerna. Kommer från Hässleholm och har arbetat som lärare på högstadiet. Valdes in i
Riksdagen 2014.
För eventuella frågor om utbildningens innehåll mm kontakta Inga Göransson, ordf.
samarbetsrådet, tel 070/691 41,37, inga.goransson@gmail.com, Yvonne Hagberg, 070/867 68 47,
yvonne.hagberg@itkalmar.se, vice ordf. eller Hans Kindgren, länsmuseichef Bohusläns
museum, 070/623 34 50 hans.kindgren@vgregion.se. För praktiska frågor kan ni också kontakta
Nisse Hemmingsson, 070/377 15 39, nisse.hemmingsson@telia.com.
Anmälan ska göras på bilagd anmälningsblankett och vara Samarbetsrådet tillhanda senast 31
mars under adress Samarbetsrådet, Nisse Hemmingsson, Rödövägen 12, 835 41 Dvärsätt, email nisse.hemmingsson@telia.com.
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Önskemål om
utbildningsort
Länsmuseum: …………………………..........……
Namn: …………………………….......…………...
Adress: …………………………….......……….....
Postnr/-ort: ………………………….......………...
Tel: …………………………………….......……...
E-mail: ……………………………………….........
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Övrigt (t ex önskemål om alternativ kost):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Anmälan ska skickas till Samarbetsrådets sekretariat, Nisse Hemmingsson, Rödövägen 12,

835 41 Dvärsätt, e-mail nisse.hemmingsson@telia.com senast 31 mars.

