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1. Medlemsrapport
Ålands Sjöfartsmuseum vill vara medlemmar i Sverige. Efter kontakt med
ICOM Finland ser vi gärna detta. Stefan Bohman kontaktar Paris för att
förklara situationen och se hur vi har möjlighet att gå vidare.
Individuella medlemmar:
Ordinarie: 387 betalande medlemmar
Pensionärer: 225 medlemmar
Studenter: 1 student
Institutioner:
totalt: 99 institutioner
2. Medlemsansökningar
Antagna institutionella medlemmar:
Ingmar Bergmanstiftelsen
Antagna individuella medlemmar:
Elenor Noble, Gävleborgs län
Eva Insulander, Stockholms universitet
Maria Skans, Armémuseum
Rosi Gerlach, Region Skåne
Per Sandin, Livrustkammaren

Andreas Ohlsson, Armémuseum
Aron Erstorp, Armémuseum
Thereze Almström, Världskulturmuseet
3. Medlemsvärvning och medlemsutveckling
Att göra aktiviteter där människor möts är viktigt och att arbeta som
ambassadör för ICOM i sina andra sammanhang. I år har vi som fysiska
sammanhang Vårmötet, Revolutionsseminariet och planerar för ett
internationellt forum. Hur kan vi utveckla årsmötet till att bli en givande och
inspirerande dag.
Underlätta för det internationella engagemanget genom att göra
nyhetsblänkare på webben. Magnus gör detta.
Utveckling av mängden studenter är önskvärd och vi gör det genom att prata
med universiteten och studenterna. (se etikutbildning nedan)
4. Ekonomisk rapport
Bidragsansökan ska vara Kulturrådet tillhanda 1 december.
Christian pratar med ICOM sekretariatet angående betalning av
medlemsavgifter till dem med anledning av mailkorrespondens med Stefan.
Ekonomin är i balans och med en positiv prognos på grund av ökat antal
medlemmar och en starkare kronkurs.
5. Rapport Etikutbildningen
Samuel berättade om nuläget. Ett nytt fall är färdigställt. Vi har genomfört en
drive för att väcka intresse för kursen. Vi kan rikta oss mer aktivt till
politikernivån och universiteten.
Beslut: De nya casen läggs som instick i kursmaterialet. Blir nyhet på webben.
Monica får i uppdrag att formulera en inbjudan till målgruppen
Louise pratar med Calle Nathanson inför årets kulturkonferens för att
undersöka möjligheten att informera där.

Ulrika tar med material till Länsmuseernas samarbetsråd och informerar under
mötet. Kontakter tas med universiteten av Stefan, Samuel, Monica och Ulrika
(erbjuda kurser och föreslå etiska reglerna till litteraturlistor).
6. Webbplatsen
Rapport: Vi har ungefär 200-300 besökare/månad. De flesta kommer via
sökmotor. Besökarna kommer från 24 olika länder, flest från Sverige men
även tex från Brasilien, Canada, Ryssland och Polen. Populäraste sidor är Hur
blir jag medlem och resebidragen.
Beslut: Skicka dina presentationer av internationella kommittéerna till Magnus.
Senast den 29 september.
Beslut: Magnus lägger till nya pdf:en om etiska reglerna
7. Trycksaker
Nytryck Etiska reglerna
Beslut: Styrelsen granskade Bergkvist Ord och texts korrektur och godtog
detta med glädje.
Beslut: Offert från Allmedia antogs av styrelsen.
Upplaga: 3000 ex kostnad: 21000 + moms 25%
Beslut: Samuel kontaktar Allmedia om leverans samt kontakt med Samhall för
distribution. 5 ex/ medlemsinstitution 1ex/individuell medlem. Ca 500 ex till
Stefan för distribution till styrelsen.
8. Nordiska samarbetet
Vi vill fokusera på innehålls och verksamhetsfrågor i samarbetet med de
nordiska länderna. Ex erfarenhetsutbyte om etiska frågor, gärna med
praktiska case som man varit berörd av. Hur arbetar vi för/med nationella
minoriteter. Vi föreslår det till nästa möte.
Vi bjuder även in dem till det internationella forumet.
Nästa nordiska möte 11-12 maj 2012 i Finland.

9. Internationellt Forum i Visby
Vi planerar för att genomföra det under våren 2012. Stefan samtalar med
RSM om samarbete kring det. Stefan återkopplar till Riksutställningar om
tidsplans förskjutningar. Louise meddelar också Pernilla Luttropp. Louise
skriver utkast till inbjudan till samarrangörer för att göra arrangemanget mera
öppet med anledning av intresset för att arrangera revolutionsseminariet.
10. Revolutionsseminarium Stockholm
Så här ser inbjudan ut:
”Om museernas och kulturarvets roll i väpnade konflikter och stora samhällsomvälvningar. En heldag på
Medelhavsmuseet i Stockholm.
Årets dramatiska händelser i Nordafrika och i Mellanöstern aktualiserar frågor om museernas och
kulturarvets roller i väpnade konflikter och under stora samhällsomvälvningar. Den illegala handeln med
kulturföremål är en av de största illegala marknaderna i världen. Under sommaren antog även Sverige
Unidroit-konventionen.
Mot den bakgrunden bjuder vi in till en bred kompetensutvecklingsdag om dessa internationella frågor.
Ett seminarium för alla museiprofessionella i Sverige.
PROGRAM:
9.30 Kaffe, te och smörgås
10.00 Introduktion till dagen
Karl Magnusson, Världskulturmuseet och Louise Andersson, Riksutställningar är dagens moderatorer
10.15 Nutidens skövling av forntiden. Egna reflektioner från krigszoner. Johanne Hildebrandt,
krigsreporter, journalist och författare
11.00 Mobilisera, absorbera eller förstöra: Strategier kring kulturarv i krig och konflikt 1600-2011. Peter
Haldén, forskare, Uppsala Universitet, Department of Peace and Conflict Research
12.00 Lunch
13.00 ICOM och den illegala handeln med kulturföremål.
France Desmarais, Director of Programmes, ICOMs sekretariat Paris (engelska)
13.50 ”Skydda museet!” Revolution och kulturarv i Egypten våren 2011 Sofia Häggman, egyptolog och
intendent, Medelhavsmuseet
14.30 Kaffe och te-paus
15.00 Museums in the Western Balkans - issues in post conflict museum management
Diana Walters, Regional Museum Coordinator, Cultural Heritage without Borders (engelska)
15.40 Tyrannens kulturarv? Vem dokumenterar själva konflikten – museerna eller journalisterna? Lars
Ericson Wolke, professor i militärhistoria vid Militärhögskolan i Stockholm tillsammans med Eva-Sofi
Ernstell, chef för Armémuseum.
16.30 Fördjupande samtal inom dagens ämnesområden
18.00 Gemensam middag
Programmet ges på svenska och delvis på engelska.

Tid och plats:
Onsdag 31 aug, kl. 09.30 till ca 20.30 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.
Kostnad:
300 kr exkl. moms, lunch och middag ingår
Anmälan:
Sänd din anmälan med faktureringsadress och eventuella kostpreferenser till info@riksutstallningar.se.
Skriv "Seminarium 31 aug" i ämnesraden. Sista anmälningsdag: 23 augusti 2011
För mer information kontakta:
Louise Andersson, Riksutställningar, louise.andersson@riksutstallningar.se,
0498-79 90 75.”

11. Årets museum
Stefan föreslår ett möte med RSM där man diskuterar utvecklingen av priset.
Från Svenska ICOM deltar Ulrika och Stefan.
Vår utgångspunkt är att vi vill att priset ska skapa så stor positiv
uppmärksamhet kring museiarbetet i Sverige som möjligt. För oss är det
internationella perspektivet viktigt.
Christian, Stefan och Ulrika förbereder mötet med material.
Mötet satt till den 21 september.
12. Handledning för att söka internationella pengar.
Kan vi sammanställa var man kan söka pengar för internationella samarbeten
och internationella frågor. Louise kollar upp vilka resurser Intercult redan har.
En annan lösning är att vi låter en konsult göra en sammanställning åt oss.
13. Rapport Hans Mannebys Minnesfond
Louise rapporterade från styrelsens möte i augusti 2011 och uppmanade till
engagemang. Läs gärna kriterierna för nomineringar här:
http://www.museumhorizon.se/
14. Beslut Styrelseledamöter för Hans Mannebys Minnesfond
Svenska ICOMs styrelse beslutar härmed att välja Anita Theorell och Anita
Larsson Modin för ytterligare en treårsperiod i styrelsen för Hans Mannebys
Minnesfond.
15. Övriga frågor

Genomgång av tidigare protokoll.
Kvar att göra:
•

Samuel gör wordmall brevpapper till nästa möte.

•

Översyn av kriterier för resebidrag och blankettutformning. Magnus gör
ett underlag till nästa styrelsemöte.

•

Louise kollar med Samhall om det är något vi behöver ta upp med
Paris.

ICOM China besöker 2/9 Svenska ICOM och Stefan Bohman tar emot
dem.
De besöker även Östasiatiska museet.
Utveckling av årsmötesdagen:
Förslag: Vi gör en social lunch efter årsmötet. Då minglar vi med alla som
är med under årsmötet med syftet att bygga gemenskap och ha dialoger
kring utvecklingsfrågor för ICOM. Föranmälan kommer att behövas för
lunchen. Västarvet/SVK kan vara en tillgänglig plats.
Idéer för vårmötet
•

Internationella nätverk och samarbeten – tex fokus på
internationella kommitteerna och att de ger en verksamhetsinriktad
nivå på nätverket.

•

Immateriellt kulturarv, transformation to eternity, tolkningar och
perspektiv.

•

Internationella frågor i Sverige. Migration, social integration,
nationalism, museernas roll. Kanske samarbeta med Jönköpings
läns museum, Örebro läns museum, RAÄ,

Kolla temat med RSM när vi ser dem.

Möteschema
•

Telefonmöte den 11 november 12.30-14.00 Ulrika sätter upp det.

•

9-10 februari i Malmö.

Vid protokollet

Louise Andersson
Sekreterare

Stefan Bohman
Ordförande

