ÅRSMÖTE
Svenska ICOM:s årsmöte i Sigtuna
15 april 2015
Wenngarns slott
Antal deltagare: 21

1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Stefan Bohman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av årsmötesordförande
Till årsmötesordförande valdes Cajsa Lagerkvist.
3. Val av årsmötessekreterare
Till årsmötessekreterare valdes Lina Ahtola.
4. Val av två justerare
Till justerare valdes Lena Palmqvist och Christian Richette.
5. Kallelse till årsmöte samt dagordning
Årsmötets kallelse samt dagordning godkändes.
6. Verksamhetsberättelse 2014
Stefan Bohman föredrog en sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2014 som delats
ut. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
7. Ekonomisk redogörelse för 2014
Fredrik Svanberg redogjorde för ekonomin. Den ekonomiska redogörelsen godkändes.
8. Revisionsberättelse
Styrelsens kassör Fredrik Svanberg läste revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen
godkändes.

9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fastställande av medlemsavgift
Stefan Bohman redogjorde för styrelsens förslag att höja medlemsavgiften för det
individuella, student- och pensionärsmedlemskapet enligt följande:
Nuvarande avgifter:
Individuell
620 kr
Student/pensionär 310 kr
Förslag på höjd avgift 2016:
Individuell
650 kr
Student/pensionär 350 kr
Orsaken till höjningen är bl a att svenska ICOM får in medlemsavgifter i SEK medan avgiften
till ICOM i Paris betalas i Euro, vilket betyder att växelkursen vid inbetalningstillfället avsevärt
påverkar vår ekonomi. Med en ökad avgift får vi ett bättre utrymme i förhållande till
växelkursen.
Årsmötet beslutade att godkänna höjningen fr o m 2016.
11. Val av styrelse
Valberedningen bestod av Christian Richette, Nordiska museet, Louise Andersson, SKL,
Samuel Thelin, Malmö Museer.
Valberedningen föreslår omval av ledamöter Charlotta Jönsson och Elina Nygård på vardera 3
år. Valberedningen föreslår fyllnadsval av kassör Susanne Beckman, Malmö Museer på 2 år.
Årsmötet valde föreslagna ledamöter.
12. Val av revisorer
Omval föreslås av Birgitta Fredriksson. Årsmötet valde Birgitta Fredriksson ytterligare 1 år
och som ny revisor Christian Richette 1 år.
13. Val av valberedning
Omval föreslås av Louise Andersson och Samuel Thelin 1 år samt nyval av Fredrik Svanberg
som sammankallande 1 år. Årsmötet valde dessa till ny valberedning.
14. Verksamhetsprogram för kommande år
Planerade aktiviteter för 2015 har delats ut på mötet.(Bilaga) Stefan Bohman presenterar
planerna för 2015. Styrelsen efterfrågar frågor och kommentarer från årsmötet:
- Förslag att svenska ICOM engagerar sig i frågor kring sponsring och museer kopplat till de
etiska reglerna.
- Förslag att i samband med definitionsarbetet ”vad är ett museum” lyfta in frågor kring
sponsring/näringsliv/affärsutveckling, idéarbete, utveckling, nyskapande kontra
museernas ekonomiska verklighet, förvaltning, långsiktighet och kärnverksamhet.
Utvecklingen av museernas roll som ”scen”, ”mötesplats” som ska fyllas med aktiviteter
– i förhållande till resurser till linjeverksamhet.

Det vore också intressant att kunna göra internationella jämförelser.
Kommentar att svenska ICOM kan spela roll i att stärka forskningssamverkan mellan
museer och andra forskningsinstitutioner.
15. Övriga frågor
Stefan Bohman å svenska ICOMs vägnar tackar Fredrik Svanberg för sin tid som kassör i
styrelsen.

Årsmötet avslutades.
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