Styrelsemöte svenska ICOM 2015-06-09
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Stefan Bohman (SB), Elina Nygård (EN), Monica Gustafsson(MG), Susanne Beckman (SBE,
Lina Ahtola (LA)
Frånvarande: Magnus Olofsson(MO), Charlotta Jönsson(CJ)
1. Medlemsansökningar
Individuellt medlemskap ORDINARIE
Nina Persson – 1:e antikvarie
Statens Historiska Museum
Christian Skovbjerg Jensen – curator/director
Inter Arts Center Malmö
Estelle af Malmborg – curator/producent
Kulturhuset Stockholm
Susanne Beckman – Curator/utställningsproducent
Malmö museer
STUDENT
Sofia Lundin – Musei- och kulturarvsvetenskap
Uppsala universitet
Christopher Vainesworth – arkivvetenskap
Stockholms universitet
Jasmine Kuylenstierna Wrede - Musei- och kulturarvsvetenskap
Uppsala universitet
PENSIONÄR
Staffan Kinman – ordf. och aktiv medlem i SVH
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
INSTITUTIONELLT MEDLEMSKAP
Statens försvarshistoriska museer (Staffan Bengtsson. Byte av kontaktuppgifter)
Regular IV

2. Ansökningar om resebidrag
Följande blir beviljade resebidrag:
Kategori 1
Ann Grönhammar, Livrustkammaren
ICOMAM/ICDAD
Krakow-Warzawa, Polen, 15-20 september
5 000kr

Lisa Edgren, målerikonservator
The Inclusive Museum Knowledge Museum
New Delhi, Indien, 7-9 augusti
8 000 kr
Mari Ferring , wsp samhällsbyggnad
TICCHI
Lille, Frankrike, 6-11 september
5 000 kr
Dragan Nikolic´, Regionmuseet Kristianstad
SIEF 2015
Zagreb, Kroatien, 21-25 juni
5 000 kr
Lotti Benjaminsson, SVK
Monumental Treasures Congress
Helsingfors, Finland, 21-23 oktober
5000 kr
Kategori 2
Åsa Stenström, Västerbottens museum
COMCOL
Seoul, Korea, 26-31 oktober
8 000 kr
Eva Fägerborg
COMCOL
Seoul, Korea, 26-31 oktober
8 000 kr
Mårten Jansson
ICAMT
Trondheim, Norge, 8-10 oktober
5 000 kr
CJ meddelar samtliga sökande om besked.
3. Hemsida
EN rapporterar om incidenten med Svenska ICOM:s hemsida. Hemsidan låg plötsligt nere. Efter
undersökning visade det sig att den blivit avstängd av webbhotellet då den var infekterad av virus via
kommentarsfältsfunktionen. Den gick dock att återställa och har nu rensats och lyfts över till en ny
version. Ett infoblad med viktiga uppgifter, organisationsnummer, kontaktuppgifter osv läggs upp på
dropbox (LA).
4. Rapport från ICOM-mötet i Paris
SB och LA rapporterar från årets stora möte. Frågor som diskuterades var bl a museidefinition som
togs upp i en särskild workshop. Svenska ICOM ligger rätt i att ha diskussion om detta just nu. Frågan
är aktuell inom ICOM generellt. Förslag att i vår diskussion utgå från ICOM:s existerande definition
men se över översättningen till svenska.

Ett möte genomfördes med ICOM Tyskland och ICOM Norden. Beslut om att fortsätta undersöka
möjligheterna för ICOM Tyskland att förlägga ett möte/seminarium/konferens i något av de nordiska
länderna 2017. Nästa steg är att de nordiska länderna kommer med förslag på plats. Detta beslutas
om på det gemensamma mötet i september. Därefter ett planeringsmöte i Berlin i november. LA
fortsatt kontaktperson.
Ett förslag från ICOM Tjeckien presenterades. De 14 grundarna av ICOM ger ut en skrift om de
respektive ländernas ICOM-historia. Cirka 10 sidor per land. Skriften presenteras på konferensen i
Milano 2016. Intressant att inventera vår egen historia, som utgångspunkt för vårt arbete i
framtiden. Svenska ICOM har arkiverat gamla protokoll, samt många av de gamla
styrelsemedlemmarna kan intervjuas. SB ansvarar.
LA mailar ut ICOM Tjeckiens mail med information om projektet.
Övrigt från Paris: En rekommendation från General Assembly till Executiv Council har gått ut att
jobba än mer med de etiska reglerna och att sprida kurserna, bl a genom att se till att översättningar
till fler språk kan göras.
Diskussion om det kommande ICOM Norden-mötet på Grönland i september. ICOM Danmark har
inte fått de pengar de sökte för full finansiering. Det som fattas är kostnader för hotell och resor.
Förberedelserna är dock i full gång, de fortsätter att försöka hitta finansiering. Men ett alternativ är
att länderna själva behöver gå in med medel. För vår del känns det inte meningsfullt att skicka endast
en person, det behövs vara två. Beslut att om de andra länderna går in och själva finansierar resan så
gör vi också det. MO och EN är utsedda att representera vid detta möte. SB meddelar ICOM Norden.
5. Hans Mannerby stiftelse
Rapport från EN. Det årliga mötet har ägt rum. 5 ansökningar har kommit in, och en pristagare har
utsetts. Pristagaren kommer att presenteras på Bokmässan i Göteborg kl 12 på söndagen. Skicka
gärna nomineringar till nästa år. Mer information finns på sidan http://www.museumhorizon.se/
6. Övriga frågor
Vi passar på att hälsa vår nya kassör Susanne Beckman välkommen till styrelsen.
7. Nästa möte
Stockholm 20-21 oktober, lunch till lunch.

Vid protokollet

Justeras

Lina Ahtola

Stefan Bohman

