
Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21 

Plats: Vasamuseet, Stockholm 
Deltagare: Stefan Bohman (SB), Elina Nygård (EN), Monica Gustafsson(MG), Susanne Beckman (SBE), 
Magnus Olofsson (MO), Lina Ahtola (LA) 
Frånvarande: Charlotta Jönsson (CJ) 
 
 

1. Rapport från våra museer 
En kort rapport från samtliga närvarande om läget. 
 

2. Ekonomi 
SBE presenterade budgetsammanställning. Just nu ligger vi under beräknad budget, men kostnader 
för nordiska mötet på Grönland tillkommer m m. Avgiften till ICOM Paris är på gång. Kronan faller i 
förhållande till euron och det påverkar hur mycket vi ska betala in. 
På årsmötet beslutades om höjda avgifter för individuella medlemmar fr o m 2016. 
Beslut: EN lägger upp information på hemsidan om den nya avgiften. 
Beslut: CJ se över rutinerna med Samhall angående medlemsärenden. Dokumentera processflödet. 
 

3. Medlemsansökningar 
Beslut om beviljat medlemskap: 
 
Individuellt medlemskap ORDINARIE 
 
Hanna Tottmar – pressansvarig 
Nationalmuseum 
 
Torbjörn Ågren – chef för museipedagogiken 
Statens maritima museer 
 
Jan Pagh Hansen – Museitekniker 
Moderna museet, Malmö 
 
Lena Persson – Curator 
Regionmuseet Kristianstad 
 
Peter Eriksson – Kursledare/forskare 
Elderberry. nu (cultureprojects) 
 
Carin Fahlén - Intendent 
Norrköping konstmuseum 
 
Nina Kurdve – Intendent/fotoarkivarie 
Västerbottens museum 
 
Karin Göransson – Nätverkskoordinator/arkitekt 
Malmö Högskola (Faculty of fine and performing arts) 
 
Christina Jägerbäck – Guide 
Postmuseum 
 



Amanda Nordgren – Assistent 
Malmö konsthall 
 
Gabriella Moen – Guide 
Bildmuseet Umeå 
 
Hampus Sahlqvist – Guide 
Haga parkmuseum 
 
Josefin Kilner – curator 
Röhsska museet 
Lizette Gradén – Chef för samlingarna 
LSH (Livrustkammaren…) 
 
Helene Rånlund – Stabschef 
SFHM Statens försvarshistoriska museer 
 
Gitte Grönfeld Wille - Kulturchef 
Region Skåne 
 
Sigbritt Jönsson – konstpedagog 
Göinge utbildningscenter 
 
Harry Nahkala –teknisk chef 
Moderna museet Stockholm 
 
Alexander Palin – Affärsutvecklare 
IZI Travel Amsterdam 
 
STUDENT 
 
Sarah Heuberger – Kandidatprogram för museer och kulturarv 
Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
Stockholms universitet 
 
PENSIONÄR 
 
Åsa Ingo – Ekonomichef 
Stiftelsen Skansen 
 
Institutionellt medlemskap 
 
Flygvapenmuseum, Linköping (betalt 2015 via SFHM, vill bli egen medlem 2016) 
Regular IV 
 
 

4. Rapport från Grönland 
EN och MO representerade svenska ICOM på det Nordiska ICOM-mötet i Nuuk, Grönland i 
september. En konferens genomfördes den första dagen med temat ”Culture across borders” där 
frågor kring de etiska reglerna, repatriering och olika frågor kring organisation och centralisering m m 
diskuterades. 



ICOM Norden-mötet där Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island deltog närvarades också av Hans-
Martin Schintze. Diskussion bl a kring anslutningen till de internationella kommittéerna, Sverige 
ligger på 37% av medlemstalet, i övriga Norden 48-61%. 
Generalkonferensen i Milano togs upp. 
Finland har ett nytt museikort för allmänheten som har fungerat mycket bra. 
 
 

5. Östersjösamarbetet, gemensam konferens 2017 med bl a ICOM Tyskland 
Diskussion kring detta under Nordenmötet. Egentligen är det Sveriges tur att hålla nästa 
Nordenmöte, men beslut togs att 2016 års Nordenmöte läggs i Finland, dvs Sverige blir värdland för 
den gemensamma konferensen med ICOM Tyskland 2017. Förslag på ort är Malmö. Förslag på tid är 
september, men vi behöver se till att det inte krockar med andra möten. 
Förslag på tema är Svåra museer. Varje land berätta kring hur de handskas med Svåra museer. T ex 
personmuseer med personer som har ett förflutet som är problematiskt. 
1-2 dagars konferens samt 1 dag Nordenmöte.  
 
Den 9-10 november åker SB och LA till Berlin för planeringsmöte, återrapportering via mail. 
 

6. Svenska ICOMs organisation 
Förslag från SB att bilda arbetsutskott för olika frågor. Dvs temporära utskott för olika teman, dit 
personer som har intresse av frågan knyts. Arbetet sker på ideell basis, precis som styrelsearbetet. 
Förslag på arbetsutskott är: 
-Utveckling av engagemanget i internationella kommittéer 
-Sponsringsfrågan, som kom upp under årsmötet.  
-Museidefinitionen som är ett arbete som behöver göras, och ett arbete som pågår inom ICOM 
generellt.  
-Mötet 2017, Norden och Tyskland. 
 
Beslut om två arbetsutskott 
-ICOMs museidefinition, sammankallande SB 
-Sponsringsfrågor, sammankallande MO 
Pilotarbete att testa detta som arbetsform, rapportera till årsmötet att vi gör detta. 
 

7. Arbetet med etikreglerna 
Kurserna i ICOMs etiska regler fortsätter att hållas. SB har hållit en på Skansen. Monica har hållit en i 
Mariestad, tillsammans med Lidköping och Alingsås. 
 

8. Arbetet med museidefinition 
Internationellt arbetar man just nu med ICOMS statuter, där diskussion pågår. Museidefinitionen 
behöver förhålla sig till denna diskussion. SB har kontakt med denna grupp.  
Det svenska ICOM gör kring detta nu, är att utgå från den befintliga definitionen, men granska 
översättningen av den. Definitionen behöver få förklaringar kring olika begrepp i diskussionen t ex 
vad menas med ”öppet för allmänheten” och ”utan vinstintresse”. 
Det tidigare beslutade arbetsutskottet, med SB som sammankallande, fortsätter att jobba med detta. 
 

9. Sponsring 
Frågan kring museer och sponsring är aktuell och togs också upp under årsmötet. Diskussion kring 
extern finansiering och vem som kan ställa krav på verksamheten. Att verksamheten är 
huvudmännens ansvar är viktigt, men vad händer om huvudmannen kräver extern finansiering. 
Ansvaret kring att jobba med extern finansiering borde ligga både på verksamheten och 
huvudmannen som bör följa med i processen. Det handlar inte bara om en relation mellan museet 
och sponsorn/extern finansiär utan en relation mellan huvudman-museet-sponsor/extern finansiär. 



 
En checklista bör upprättas som stöd. Denna bör relateras till ICOMs etiska regler. Det tidigare 
beslutade arbetsutskottet för detta, med MO som sammankallande, fortsätter arbetet. 
 

10. Publikation om ICOMs historia, ICOM Tjeckien. 
Förslag från ICOM Tjeckien under Parismötet att göra en publikation med ICOMS historia där de 14 
grundarländerna skriver om sin historia. Togs upp på Nordenmötet. Ingen ytterligare info har kommit 
efter sommaren, tidplanen att ha en klar publikation till Mötet i Milano sommaren 2016 verkar inte 
realistisk längre. 
Beslut: LA kontaktar ICOM Tjeckien för en lägesrapport om projektet. 
 

11. Museiutredningen. 
Diskussion kring den nyligen utkomna museiutredningen. SB skriver ev remissvar. 
 

12. Hemsidan. 
Nästa nyhetsbrev skickas ut i början av 2016. Även info till medlemslistan. 
-påminnelse om inbetalning av medlemsavgift samt  info om höjd avgift 
-nybildade arbetsutskott 
-museiutredningen 
-rapport från Berlin ang mötet 2017 
-generalkonferens i Milano 2016 
-engagemang internationella kommittéer (inkl länk till ansökan, eller direkt på hemsidan) 
Nyhetsbrevet går ut v 2, SB skickar utkast för synpunkter den 7:e januari. 
LJ be medlemsservice skicka ut ett mail till medlemmar med påminnelse om inbetalning samt info 
om höjd avgift i början av januari 2016. 
Protokoll på hemsidan bör fyllas på. LA skickar pdf:er till EN. 
LJ påminner resebidragstagare att skicka in reserapporter. 
EN ändra prisuppgifter om medlemskap på hemsidan. 
 

13. Årets museum 
Arbetet för årets museum 2016 drar igång. CJ har fortsatt uppdrag att representera svenska ICOM i 
juryn. 
 

14. Hans Mannerbys stiftelse 
EN rapporterar att årets prisutdelning genomfördes på Bokmässan i Göteborg. Pristagare var Dr 
Roeland Paardekooper. Arbetsgruppen ska träffas för att se hur arbetet ska fortsätta framöver. 
 

15. Årsmötet 2016 
Museidagarna är i Linköping/Norrköping 19-21 april. Svenska ICOMs årsmöte bör ligga på fm 19 april. 
Skicka in anmälan senast 12 november. MO är kontakt gentemot RSM.  
Idéer kring seminarier: 
-Museidefinitionen, ur ett internationellt och nationellt perspektiv 
-Svåra museer 
 
Valberedningen behöver börja förbereda inför årsmötet. Ordförande och vice ordförande avgår efter 
vardera 6 år i styrelsen. 
Diskussion kring viktiga perspektiv gällande styrelsens sammansättning - genus, geografi m m. 
SB mailar Fredrik Svanberg som är sammankallande i valberedningen. Tips att titta genom stadgarna 
kring vad som gäller. 
 
 
 



16. Övriga frågor 
Konferens om illegal handel anordnas av Riksantikvarieämbetet den 2-3 dec i Oslo. MO närvarar för 
svenska ICOMs räkning. 
Inget nytt gällande Blue Shield. 
 

17. Nästa möte 
Onsdag 20 januari 2016, kl 13, telefonmöte 
Onsdag 2 mars – torsdag 3 mars 2016, lunch-till-lunch-möte, Göteborg. MG kollar lokaler. 
 

18. Mötet avslutades 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
    
Lina Ahtola    Stefan Bohman 
 

 


