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Medlemsansökningar 

Antagna 2012-10-16: 

Individuella medlemmar 

student: 
Märta Helena Forsander – student 
Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusstudier 
  
Malin Berglund – student 
Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusstudier 
  
Anna Douhan Sundahl – student 
Stockholms universitet: Museum och kulturarvsprogrammet 
  
Aurora Hjalmarsson – student 
Stockholms universitet: Museum och kulturarvsprogrammet 
  
Denise Nattstjärna – student 



Stockholms universitet: Museum och kulturarvsprogrammet 
  
Ordinarie: 
Pia Hansson – designer 
Bohusläns museum, Västarvet 
  
Malin Zimm – Senior Advisor 
Arkitekturmuseet, Stockholm 
  
Helene Hallgren Archer – Curator/art education 
Nationalmuseum, Stockholm 
  
Lena Björk – Acting head of collections unit Stockholm 
Maritima 
  
Elisabeth Boogh – curator of photography collections 
Stockholms länsmuseum 
  
Ludmila Werkström – assisting curator 
Museum Gustavianum, Uppsala universitet 
  
Katarina Carlsson – head of development 
Malmö kultur 
  
Supporting 
Christina Hedlund 
Östasiatiska/Statens museer för världskultur  
Christina borde vara antagen som ordinarie medlem, Charlotta stämmer av 
med henne.  
  
Senior:  
Bengt Edgren – länsmuseichef 
Uppsala 
  
Institutionella medlemmar 
Göteborgs konsthall (Mikael Nanfeldt/Elisabeth Udd) 

 

Ej antagen 
Ansökan från Robert Chapellier, Dacbert-Cochet-Chapellier-Architects, Paris 
hänvisas till franska ICOM.  
 
Kommentar: 
Lotta stämmer också av Göteborgs konsthalls omsättning för rätt 
medlemsavgift.  
 

 



Medlemsstatistik och rapport till Paris 

834 individuella medlemmar före dagens antagning, 112 institutionella 

medlemmar.  

Stefan och Christian sänder in medlemsstatistik till Paris.  

 

Nyhetsbrev 

Magnus blir redaktör för nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev med rapporter från 

eu-kursen (SB), årets museum (LA), årets hans mannebypristagare (LA), etik-

kurserna (MG+SB), medlemsutvecklingen (LJ). Bildmaterial efterfrågas.  

Deadline till Magnus: 26 oktober 

Magnus kontaktar Bergquist ord och text för publicering.  

Nyhetsbrevet läggs även ut på webben.   

 

EU-kursen 22-23 okt 

Nulägesrapport: 14 personer har anmält sig. Vi har förhandlat med Intercult 

om kostnaderna från 60000 till 40000 kr + moms för kursen.  

Christian ställer ut fakturor till de som anmält sig.  

 

Årets museum  

Efter epostöverläggningar har styrelsen beslutat att teckna ett samarbetsavtal 

om att dela ut årets museum tillsammans med Riksförbundet Sveriges 

museer. Stefan undertecknar avtalet.  

 

Blue Shield-arbetet  

Den 21 september träffade Stefan och Monica Anna Kåring Wagman, IFLA 

(biblioteken) och Lennart Ploom, ICA (arkiven) för ett första möte om ett 

eventuellt svenskt Blue Shield. Kallad var även Malin Myrin, ICOMOS, 

(monument o sites) 

Erika Hedhammar från Riksantikvarieämbetet deltog också.  

Nästa möte blir den 29 november med beslut om vi ska ansöka om ett svenskt 

Blue Shield.  

Kulturarv utan gränser är informerade om Blue Shieldarbetet. 

Stefan Bohman kontaktar RSM för information.  



 

Museum Horizon, Hans Mannebys minnesfond 

Styrelsen för Hans Mannebys minnesfond har i augusti beslutat att ge årets 

pris till Stephen Inglis, Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute in Ouje 

Bougoumou, Quebec, Canada www.creeculturalinstitute.ca  

Prisutdelning är den 10 november i Stockholm. Christian Richette 

representerar Svenska ICOM. Den 9 november planeras en masterclass för 

museiprofessionella.   

 

Nya etikkursmaterialet. Hur gå vidare? 

En kurs inbokad för Kulturvård i Göteborg. Vi går igenom det nya materialet 

under nästa möte.  

 

Övriga frågor 

Inkommande mail 

Beslut om rutiner: inkommande mail går till Stefan som sen beslutar om 

hantering. Svar från styrelsen skickas med cc till styrelsen.  

Comcolmedlemmar som inte hamnar på vår medlemslista 

Christian hör med medlemsservice kring vad som hänt 

Attestordning 

Vi beslutar om aktuell attestordning med namnunderskrifter. Christian 

administrerar genomförandet.  

Räntebärande konto 

Styrelsen beslutar att anskaffa ett räntebärande konto. 

Resebidrag 

Efter epostöverläggningar i styrelsen (pga förkomna ansökningar) beslutades 

att Merja Diaz och Elisabeth Boogh beviljas resebidrag om vardera 7000 

kronor för att delta i COMCOLs konferens i Kapstaden.  

Inbjudan 

Stefan deltar i Nordiska museets konferens om gallring. Han talar om ICOMs 

syn på gallring och försäljning.  

 

 

http://www.creeculturalinstitute.ca/


Nästa möte 

28 november Kl 13 och 29 november till kl 12 

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, Tbana Slussen.  

Punkter till dagordningen: medlemsansökningar, verksamhetsplan 2013, etik-

kurserna, resebidragsfördelning och ansökningsblanketter, årsmötesplanering 

och valberedningens uppdrag.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Louise Andersson    Stefan Bohman 


