LA# NSMUSEERNAS SAMARBETSRA- D
Styrelsesammanträde 25 oktober 2016
Tid: Tisdag 25 oktober 2016, 16 – 19.
Plats : Blekinge museum
Ledamöter: Yvonne Hagberg, ordf
Inga Göransson, v. ordf
Raymond Pettersson
Pia Wårdsäter
Anders Lidström
Lena Melesjö Windahl
Nils Arne Bidsell
Fredrik Björkman
Conny Sandberg
Kjell Gustavsson
Sekretariatet: Hans Kindgren
Olof Hermelin
Åsa Hallén
Nisse Hemmingsson

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande Yvonne Hagberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Raymond Pettersson valdes att justera protokollet.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Nedanstående punkter anmäldes som övriga frågor:
- Kulturarvs-IT
- Plats för nästa höstmöte
- Momsfrågan
- Arbetsmiljöenkät (KFS)
4. Förra mötets protokoll
Styrelsen beslöt att lägga förra mötets protokoll, som tidigare utsänts, till handlingarna.

5. Budgetuppföljning
Styrelsen beslöt att lägga tidigare utsänd budgetuppföljning till handlingarna.
6. Höstmötet 2016
Programmet har justerats med anledning av att Kulturdepartementet lämnat återbud.
Någon information om propositionen finns inte tillgänglig men dialog efterfrågas. Förslag att
vi träffar dem nästa styrelsemöte. Den inställda programpunkten ger istället mer utrymme
för ”Folk och Kultur” i programmet. Det finns inget tid för att tala om kommunikationsplanen
i hela gruppen utan detta görs i partigrupperna.
Externa gästerna – viktigt att styrelsen tar väl hand om våra gäster: Kulturrådet,
Riksutställningar, Forum för Levande historia, Linde Sjöstedt.
Miniseminarierna: viktigt att tiderna hålls. ”Ordningsman” i varje grupp utsedd av Nisse för
att hålla tid och hålla koll på fika, samtal och gåvobevis från Kulturarv utan gränser.
7. Extern kommunikationsplan
Färsk broschyr delades ut, tänkt att användas i kommunikation med politiker på SKL,
regionen, riksdagspolitiker etc. Nästa steg är en inbjudan till riksdagsledamöter – Yvonne
undersöker lämpligt datum för inbjudan.
Frågor att ta med oss rörande kommunikation till nästa år: logotyp? Ny webbadress? Bildval.
8. Kulturlyftet – kultur i hela landet
Inga Göransson rapporterade från samarbetsrådens (Länsmuseerna, Länsteatrarna och
Regionmusiken) gemensamma möte. Det finns nu en genomförandeplanen för Folk och
Kultur t o m 17-20 februari 2018 (4 dagar) då musik, teater och kulturarv i regionerna ska
presenteras för en stor (700-800 personer) kulturpolitiskt intresserad publik i Eskilstuna.
Projektsamordnare blir Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna Service AB. Deadline för beslut
vid jul i år. Finansieringen fortfarande osäker. Innehållet är tänkt att höja kulturens status
och engagera genom seminarier bl a. Nästa möte i arbetsgruppen februari 2017.
Budget för projektet: varje organisation lägger 50 000 kr, KUR 500 000 kr, Eskilstuna
kommun 200 000 kr. Risken tar eventbolaget Meetagain, inte organisationerna – detta är
reglerat i ett avtal skrivet med den ideella föreningen Folk och Kultur bildad av
samarbetsråden. Största förlusten för Länsmuseernas samarbetsråd kan bli 50 000 kr om
evenemanget inte blir av.
För att museerna också ska synas vid detta evenemang krävs ett stort engagemang – vad ska
programmet innehålla? Programgrupper ska tillsättas.
Styrelsen beslöt att
tillfråga Carl-Magnus Gagge och Karin Lindvall, två rutinerade landsantikvarier som finns
nära Eskilstuna att ingå i programgruppen. Eventuellt också Christer Falk, Stockholms läns
museum.

Styrelsen beslöt att
LMSR tar arvodeskostnaden för deltagande i föreningen Folk och Kulturs möten. Förlorad
arbetsinkomst betalas av föreningen Folk och Kultur.
Styrelsen beslöt att ställa sig bakom styrgruppens beslut 2016-09-19, punkterna 3-5, och att
betala in 50 000 kr till Folk och Kultur.
9. Ändrat verksamhetsår m flytt av årsmöte?
Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet. Information behövs från Ove Andersson. Nisse
Hemmingsson ansvarar för att tala med Ove.
10. Medlemsansökan Malmö Museer
Styrelsen beslöt att sekretariatet ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
stadsmuseerna att bli medlemmar, och belysa frågor som
- strategiska fördelar att utvidga föreningen?
- associerat medlemskap?
- konsekvenser i förlängningen?
- krävs stadgeändring?
Avrapporteras på decembers styrelsemöte.
11. Uppvaktningar
Inga uppvaktningar har gjorts sedan senaste mötet
12. Rapporter
Inga rapporter.
13. Mötesplan 2017
Presidiet träffas preliminärt 18 eller 19 januari.
Styrelsen beslöt att sammanträda följande datum under 2017:
fredag 17 mars
måndag 24 april i samband med RSM:s vårmöte + årsmöte (Södertälje), kl 16.00
torsdag 1 juni
torsdag 14 september
tisdag 17 oktober i samband med höstmötet, kl 16.00
tisdag 12 december
14. Övriga frågor
a) Kulturarvs-IT
Nils-Arne Bidsell rapporterade från Kulturarvs-IT-verksamheten i Skåne som går back och
undrade hur det ser ut i övriga Sverige.
Styrelsen beslöt att presidiet tar med sig frågan till RAÄ med underlag från Skåne.

b) Nästa höstmöte
Styrelsen beslöt att mötet ska hållas i Uppsala 18-19 oktober 2017.
c) Arbetsmiljöenkät (KFS)
Studien kan inte genomföras om inte fler museer går med.
Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till Landsantikvarieföreningen.
d) Verksamhetsplanen 2016
Nisse Hemmingsson påminde om att verksamhetsplanen för året innefattar:
- planering av nästa omgång av styrelseutbildningar för länsmuseernas styrelser, steg 2
- strategisk treårsplan 2017-2019
Styrelsen beslöt att avstå från steg 2 och i stället planera för en styrelseutbildning hösten
2019 och att söka pengar från SKL för att anordna en kulturpolitisk utbildning kopplad till
samhällsplaneringsfrågor.
Styrelsen beslöt också att presidiemötet i januari får behandla den strategiska treårsplanen.
e) Representant i Margareta Björnstads fond
Styrelsen har att utse representant i Margareta Björnstads fond.
Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till Landsantikvarieföreningen.
15. Nästa möte
Styrelsen beslöt att decembermötet (6/12) förläggs till Stockholm .
16. Möte med delar av landsantikvarieföreningens styrelse
Örjan Molander, Ulrika Grubbström och Jan Johansson deltog.
Följande frågor diskuterades:
a) Gemensam landsomfattande aktion i mars
Ett gemensamt projekt, en manifestation kopplat till ”Sveriges största museum”. (På längre
sikt - Söka pengar från kulturstiftelsen?) Förslag:
1) Inbjudan till riksdagsledamöter för att manifestera vidden av vår
verksamhet. Yvonne undersöker datum som kan passa och alla museer
uppmanas att vid samma tidpunkt bjuda in riksdagsledamöter och göra detta
känt i media. Bra tajmat med tanke på museidebatt, ny myndighet (RAÄ+RU),
regionalisering och kulturarvsproposition. Landsantikvarieföreningen tar på sig
att fylla med innehåll och komma med idéer på upplägg för att få nationellt
genomslag
2) Synas på vårmötet.
3) Gemensam aktivitet i maj på internationella museidagen.
b) Kulturlyftet – Yvonne hänvisade till den information som kommer att ges på höstmötet.
c) Vilka är de stora gemensamma frågorna som ska drivas för länsmuseernas bästa?
Momsfrågan, digitalisering av samlingarna, arkeologisk fyndhantering, kulturmiljöprojekt,
kompetensväxling och de regionala museernas betydelse för regional utveckling var frågor
som diskuterades.
d) Regionaliseringens betydelse för länsmuseerna diskuterades.

17. Mötets avslutande
Ordförande Yvonne Hagberg förklarade mötet avslutat.
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