
Styrelsemöte svenska ICOM 2014-06-10  

Plats: Telefonmöte 
Deltagare: Stefan Bohman, Charlotta Jönsson, Magnus Olofsson, Fredrik Svanberg (del av möte), 
Elina Nygård Hansson, Monica Gustavsson, Lina Ahtola 
 

1. Medlemsärenden 

Antagna medlemmar ordinarie 
Inger Jonsson – konservator 
Världskulturmuseerna 
 
Hanna Hedman – guide 
Livrustkammaren 
 
Antagna medlemmar student 
Sara Callahan – PhD Student 
Konsthistoria, Stockholm universitet 
 
Davis Rynell Åhlén – PhD Student 
Konsthistoria, Stockholms universitet 
 
Lovisa Vasseur – student 
Konsthistoria, Stockholms universitet 
 
Antagna medlemmar pensionär 
Carin Norberg – director 
Nordic Africa Institut, Uppsala 
 
Sven Olof Larsen – museifotograf 
Kulturmagasinet, Helsingborg 
 

2. Ekonomirapport.  

Inget att rapportera.  

3. Reseansökningar 

Följande reseansökningar beviljades: 
Susanne Nickel, Tyskland – 5000kr 
Helena Wangefelt-Ström, Australien – 8000kr 
Göran Söderström, Ryssland – 5000kr 
Elisabeth Peacock, Australien – 8000kr 
Mårten Jansson, Georgien – 8000kr 
Eva Fägerborg, Slovenien – 5000kr 
Åsa Stenström, Slovenien – 5000kr 
 

4. Rapport från möte ICOM Norden, Oslo 

Elina och Magnus närvarade. Frågor kring etikutbildning och Blue Shield diskuterades. Föreläsning av 
doktorand som skriver avhandling om museer och etik som kommer ut i höst. Den handlar om 



museer som har utställningar om känsliga och svåra ämnen, hur personalen hanterar mötet med 
publiken kring den här typen av utställningar som kan skapa starka känslor.  
Frågan om att skapa något projekt kring Genusfrågor gemensamt togs upp från Sverige men inga 
konkreta förslag kom upp. Vidarebefordrade tankarna på en internationell sekreterare, detta 
skapade intresse. 
Nästa års ICOM Norden möte planeras hållas på Grönland.  
Den finska ICOM-ordföranden presenterade en rapport: Economic Impact Museum. Elina skickar 
länken till styrelsen via e-post. 
 

5. Rapport från ICOMs årsmöte i Paris 

Stefan och Lina var på mötet i paris 2-4 juni. Medlemssiffrorna för Sverige stämmer med 
internationella statistiken. Sverige på 10:e plats vad gäller medlemsavgifter och 4:e största land vad 
gäller institutionella medlemmar.  
I de nationella kommittéerna diskuterades medlemskriterier, hur inkluderande ska ICOM vara? Det 
landade i ett förslag att executive council får ett uppdrag att göra bestämda riktlinjer för 
medlemskriterier. 
I övrigt har generalförsamlingen ny generalsekreterare Anne-Catherine Robert-Hauglustaine. Rapport 
kring pågående arbete i sekretariatet. 
En av punkterna var en etikworkshop med samma typ av case som vi har i Sverige. 
Sammanfattningsvis – ett ovanligt välorganiserat möte. 
 

6. Blue Shield 

Monica har skickat in underlag till ICBS angående Blue Shield i Sverige och fått en positiv respons. De 
kontaktar Stefan kring formalia hur vi går vidare med detta.  
 

7. Mannerbystipendiat 

Elina rapporterar från ett möte igår i Göteborg där årets Mannerbystipendiat utsågs av 9 kandidater. 
Kritik kring att fler inte nominerar. Frågan är i vilka forum detta ska göras? Idag uppmanar vi på 
hemsida och i personliga kontakter.  
Beslut att: lyfta denna fråga när vi ses i oktober och diskuterar hur detta kan utvecklas. 
Årets vinnare presenteras inom kort i en pressrelease. Prisceremonin äger rum på Bokmässan i 
Göteborg. Komprimerat med tid, men förhoppningsvis en större publik. 
 

8. Rapport om kurser i etik. 

Magnus och Stefan har kurs på torsdag för chefer för Marinmuseerna. Kurs genomförs även i Minsk.  
Diskussion kring vad ett heldagsupplägg på kursen kan innebära. 
Beslut att: lyfta denna fråga till mötet i oktober. Monica bjuder in våra utbildare Lena och Karin att 
delta någon av dagarna. Om de inte kan, ordnas ett separat möte i Stockholm med dem. 
16 lådor med foldrar behöver flyttas från Strindbergmuseet senast 1:a september. Magnus kan 
förvara på Vasamuseet. 
 

9. Förslag om medlemslista institutioner 

Vi ska göra en lista med vilka institutioner som är medlemmar och publicera på vår webb. Lotta 
sammanställer och Elina lägger upp. 
Det finns en lista på vilka personer som är med i internationella kommittéer. Monica ser om hon har 
kvar exceldokument kring detta, Elina uppdaterar på webben. 
 



10. Förslag om nordiskt forskningsprojekt. 

Stefan presenterar ett förslag kring ett nordiskt forskningsprojekt: hur personmuseer med personer 
som på olika sätt är kontroversiella hanterar detta. Vilka strategier har man och hur förhåller man sig 
till detta? Planer på ett nordiskt ICOM-projekt, där pengar söks från Nordisk kulturfond. Stefan 
skriver en projektansökan och stämmer av med styrelsen. 
 

11. Internationell sekreterare 

Inget nytt att rapportera. RSM har styrelsemöte snart och tar upp frågan. 
 

12. Kontakt museiutredningen. 

Utredare Clas- Uno Frykholm och sekreterare Göran Blomberg har kontaktat Stefan, de vill diskutera 
med Svenska ICOM angående den pågående museiutredningen. Stefan och Magnus träffar dem i 
augusti. 
 

13. Museikriterier 

Svenska ICOM har kontaktats av Kulturrådet som efterfrågar kriterier för att vara museum.  
Beslut att: ta upp denna fråga för diskussion på nästa möte. 
 

14. Summering av spritdiskussion 

En fråga kring återskapande av sprit från Vasaskeppet har diskuterats i styrelsen via e-post. Idén att 

använda originalsprit i en del av sortimentet har skrotats. Två företag konkurrerar om tillverkning. 

15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

16. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 14-15 oktober från 13:00 – 12:00 på Vasamuseet, Stockholm. 
Vid eventuella ytterligare medlems- eller reseansökningar löses detta via e-post. 
 

 

Vid protokollet    Justeras 

Lina Ahtola     Stefan Bohman 

 


