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Styrelsemöte svenska ICOM 2014-12-09 

Plats: Telefonmöte 
Deltagare: Stefan Bohman, Charlotta Jönsson, Magnus Olofsson, Elina Nygård Hansson, Lina Ahtola 
 

1. Medlemsärenden 

Antagna medlemmar  
 
ORDINARIE 
Staffan Forsell - generaldirektör 
Kulturrådet 
 
Anna Hegnell – managing director 
Moderna museets vänner, Stockholm 
 
Linda Wallenberg – intendent för offentlig konst 
Uppsala kommun 
 
Catrin Lundqvist – curator 
Moderna Museet, Stockholm 
 
Diana Baldon – chef 
Malmö konsthall 
 
Elisabeth Geijer – konservator 
Acta konserveringscentrum 
 
Christina Koch – arkitekt 
CK arkitekter Saltsjöbaden 
 
STUDENT 
Johan Lindberg – student/ timanställd konstpedagog 
Artistic Research Konstfack/Nacka kulturcentrum 
 
Jimmy Andersson – student ABM 
Uppsala 
 
Isabella Forssberg – student ABM 
Uppsala 
 
Magdalena Morén – student Museer och kulturarv 
Stockholm 
 
Linnea Ollaiver – student ABM 
Uppsala 
 
Beata Holmberg – student konservator 
Göteborg 
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PENSIONÄR 
Inger Lindström – curator 
Östergötlands museum 
 
INSTITUTION 
Västerås konstmuseum 
Regular IV 
 

2. Reseansökningar 

En ansökan har kommit in med fråga om möjligt tidigare besked. CJ meddelar att vi ej kan ge besked 

före första ansökningsomgång i mars 2015. 

3. Ekonomi 

Inget att rapportera. 

4. Inför nästa Blue Shield-möte 

Vår ansökan ska behandlas inom kort tid så vi blir officiella Blue Shield-medlemmar. Möte med de 

svenska representanterna nästa vecka. MG och SB representerar. 

5. Årets museum 

CJ rapporterar att Carina Jaattinen från ICOM Finland tackat ja att ingå i juryn. Representant för 

kulturpersonlighet blir i år vakant. Juryresan sker mellan 9 mars och 5 april då jurygruppen reser runt 

och besöker finalisterna. Den 15:e april på Vårmötet presenteras vinnaren. 

6. Remissvar på Kulturdepartementets rapport Förstärkt skydd av kulturegendom under 

väpnad konflikt 

Remissvaret ska vara inne i februari. Beslut att: MG och SB skriver remissvar för svenska ICOMs 

räkning utifrån arbetet med Blue Shield.  

7. Rapport från frukost med Kulturdepartementets statssekreterare 

SB var på denna frukost där 15 inbjudna kulturorganisationer inklusive svenska ICOM närvarade. Med 

på frukosten var också statssekreterare Per Olsson (MP) som presenterade regeringens politik. Ett 

tydligt besked under denna frukost var att Fri entré-reformen inte blir av. Regleringsbreven kan också 

komma att bli försenade. Detta p g a extravalet. Utredningen om de statliga museerna löper dock på 

som planerat. 

Prioriteringar kring läsfrämjande insatser, media och upphovsrättsfrågor. SB förde fram 

internationaliseringsfrågor.  

8. Övrigt 

SB fick förra mötet i uppgift att kontakta Kulturministern, men fick besked att tid ej fanns nu, 

möjligen senare.  
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SB fick förra mötet i uppgift att skicka enkät till övriga styrelser i ICOM norden kring hur man löst 

frågor kring styrelsernas organisering. Enkät har skickats ut, men inga svar. 

Rapport kring webben: reseberättelser från medlemmar har lagts upp.  

Beslut att: skicka ett nyhetsbrev efter julledigheten, senast 16:e januari. Den 8:e januari skickar 

berörda in textmaterial till CJ som sammanställer, ENH lägger ut. Nyhetsbrevet ska innehålla korta 

texter om: 

-Påminnelse om medlemsavgift (CJ) 

-Rapport om Blue Shield (MG) 

-Kring föreslaget seminarium med Anders Björklund (MO) 

-Reseberättelser och resebidrag (CJ) 

-Årets museum (CJ) 

-Debatt kring principfråga avgifter (SB) 

-Etikutbildning (SB) 

Medlemsavgifterna kvarstår på samma nivå 2015. Vi kollar upp inför nästa möte om det behövs en 

höjning. Detta beslutas i sådana fall av årsmötet. 

9. Nästa möte 

Nästa möte 18-19 februari på Konstmuseet i Västerås. Lina bokar hotell. 

Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

    

Lina Ahtola    Stefan Bohman 

 


