SVENSKA ICOM
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Inledning
Styrelsen vill härmed tacka alla ICOM-medlemmar för museiåret 2009.
Efter årsmötet 2009 gick Ulrica Grubbström in som tillförordnad ordförande efter
Helene Larsson som övertog ordförandeposten efter Hans Mannebys bortgång
2008. Under årsmötet 2010 kommer en ny ordförande för Svenska ICOM att
utses.
Under året har det första stipendiet delats ut i Hans Mannebys minnesfond som
initierades av Elisabet Olofsson 2008. Priset ska uppmärksamma någon person i
Sverige eller i ett annat land som arbetar i Hans Mannebys anda och museigärning.
Minnesfonden har en egen hemsida www.museumhorizon.se.
Medlemmar
Den svenska nationella ICOM-kommittén har under år 2009 haft 94 institutionella
medlemmar och 605 individuella medlemmar. Av de individuella medlemmarna är 472
ordinarie medlemmar, 125 pensionerade medlemmar och 8 studerande medlemmar.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften under 2007 har varit 560 kr för ordinarie medlemmar, för studenter
420 kr samt för pensionärer 280 kr. Avgiften för institutionella medlemmar med 1 – 5
anställda har varit 3 400 kr, 6-20 anställda 5 700 kr och för fler än 20 anställda 7 900
kr.
Styrelse
Svenska ICOM:s styrelse har efter årsmötet 2009 haft följande sammansättning:
Ulrika Grubbström, Västerbottens Museum tf. ordförande, Christian Richette Nordiska
Museet, kassaförvaltare, samt ledamöterna Samuel Thelin, Malmö Museer, Cajsa
Lagerkvist, Världskulturmuseet, Lisa Lundström, Riksutställningar, Peter Möller
Bohusläns Museum och Helena Persson Norrköpings konstmuseum
Sekreterarposten har ambulerat mellan ledamöterna
Valberedningen har bestått av Manne Dunge, Peter Johansson och Ing-Marie Munktell
Revisorer har varit Birgitta Fredriksson och Lars Fagerstedt.
Medlemsservice
Ingrid Blomqvist, som gått i pension från sin tjänst som kanslist på DIK-förbundet,
avtackades vid årsmötet för sitt jobb med Svenska ICOM:s medlemsservice. Ansvaret
för medlemsservice övergick i april 2009 till Contactcenter, Samhall i Visby. I början
fungerade Lena Andersson som kontaktperson och från hösten 2009 över gick
ansvaret till Brittis Lindstedt. Hon har under året arbetat upp rutiner kring bl.a.
medlemsansökningar och digitala utskick.
Sammanträden
Svenska ICOM:s styrelse har haft 5 protokollförda sammanträden under 2009: 22
januari, 13 februari, 3 april, 17 juni, 22 oktober och 9 december.
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Årsmöte
Svenska ICOM:s årsmöte ägde rum den 3 april 09.00 på Malmö Museer.
Efter årsmötets genomförande höll Paula dos Santos ett föredrag om etiska aspekter
på utställningsmediet. Paula dos Santos undervisar I teoretisk museologi och etik vid
Reinwardt Academy of Cultural Heritage i Amsterdam.
Konstituerande sammanträde hölls direkt efter årsmötet.
Vårmötet och Årets museum
I samband med Svenska museiföreningens avveckling 2008 överlämnades
varumärket Årets Museum som gåva till Svenska ICOM. Under den Nordiska
museikonferensen i Malmö 1-3 april 2009 nylanserades priset. Vinnare blev
Världskulturmuseet som knep priset i kamp med Polismuseet och Bohusläns museum.
Årets museum ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på
nytänkande och samhällsförankrad verksamhet, på ett nationellt eller på ett
internationellt plan. Det ska vara ett museum som arbetar innovativt med exempelvis
samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, samarbetsformer,
kommunikation, marknadsföring och sponsorverksamhet.
Priset består av ett diplom, ett vandringspris av glasskulptören Bertil Vallien och sist
men inte minst äran.
ICOM Nord
Svenska ICOM deltog ej på ICOM Nords träff i Norge 6-7 maj.
General Assembly och Advisory committee
Paris 9-11 juni 2009
Svenska ICOM:s kassaförvaltare Christian Richette och styrelseledamot Samuel
Thelin närvarade vid mötet i Paris.
International Council of Museums har 27000 medlemmar i 151 länder, 112 nationella
kommittéer är registrerade.
Den framtagna Strategiska planen (Our Globar Vision) är grundstommen för
förnyelsen av ICOM. Viktigaste mål är att effektivisera sekretariatet, förnya databasen,
framtagandet av en ny hemsida.
Sett till det totala medlemsantalet är det knappt hälften som väljer att kryssa sig för en
internationell kommitté. Den främsta orsaken till detta är att de flesta är endast
intresserade av medlemskortet. Därför måste de nationella kommittéerna bli bättre på
att övertyga medlemmar och blivande medlemmar på fördelarna med ett internationellt
nätverk inom sin yrkesgrupp - Uppdrag för styrelsen!
En ny ordning för ICOM:s medlemsavgifter framtaget av 18 medlemsländer
presenterades under mötet. Förslaget innebär en mer rättvis fördelning och en
effektivare utjämning utifrån de nationella kommittéernas förmåga att betala.
Efter omfattande diskussion beslutade att medlemsavgiften höjs till 62 euro nästa år
för de rika medlemsländerna. ICOM:s ledning får bakläxa, de måste göra
budgetprioriteringar och effektivisera organisationen.
Rio de Janeiro kommer att arrangera ICOM:s generalkonferens 2013.
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Det är angeläget att stor kraft läggs på att värva fler medlemmar till ICOM. Följande
rekommendationer till de nationella kommittéerna lyftes fram;
1. Utveckla bättre system för Kontaktpersoner för internationella kommittéer
2. Rika medlemsländer stödjer aktivt fattigare länders kommittéer
3. Utveckla en gemensam ansökningsblankett för både nationella och
internationella kommittéer.

4. Mer info om ICOM:s internationella verksamhet. Visar därmed på vikten av
medlemskap. T.ex. - Blue shield (skydda kulturarv vid konflikter.)
5. Orsak till svaga nationella kommittéer är att ett lands egen museiorganisation
är mycket starkare. ICOM måste ha verktyg som visar att ett ICOMmedlemskap ger mervärde. ICOM måste bli attraktivare och intressantare.
6. Förslag - Fler ICOM-kort till institutionerna.
ICOM delade ut ca 90000 euro till 16 projekt. På ICOM:s hemsida finns information om
vilka projekt som tilldelades pengar. (Svenska ICOM:s ansökan om utvecklandet av
etikutbildningen för högskolor och universitet avslogs)
Resebidrag
Under 2009 har 10 resebidrag om totalt 38 000 kronor utbetalats.
Se ekonomisk rapport
Samp
Samp står från och med årsskiftet på egna ben. Det ekonomiska stödet från Sida har
upphört och Svenska ICOM:s roll som huvudman har avslutats.
Se utförlig rapport separat
Kulturarv utan Gränser
Svenska internationella ICOM kommittén är en av stiftarna i Stiftelsen Kulturarv utan
Gränser (KuG) och utser två ledamöter i styrelsen. Under 2009 har dessa varit IngMarie Munktell och Per Kåks/Lena Hejll. Ordförande var under året Andreas
Ådahl/Andreas Heymowski. Verksamheten stöds ekonomiskt av SIDA men har även
medel från annat håll. Den mest omfattande delen av verksamheten utgörs av
återuppbyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Västra Balkan. Stor kraft
har också lagts på underhållsplanering och utbildningsinsatser. Syftet med
verksamheten är att åstadkomma försoning mellan folkgrupperna genom att skapa
respekt och förståelse för varandras kulturarv.
Se utförlig rapport separat
Etikutbildning
Svenska ICOM har under 2009 genomfört 2 etikutbildningar; Dunkers Kulturhus i
Helsingborg samt på Arkitekturmuseet i Stockholm. Utbildare vid båda tillfällena har
varit Lena Millinger
Hemsida
Arbetet med den nya hemsidan slutfördes våren 2009. Den är nu överförd till
WordPress vilket förenklar redigeringen av sidorna. Sedan hösten 2009 får vi
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månadsrapporter som visar statistik på webbplatsens antal besök, längd på besök
mm. Statistiken visar att webbplatsen har 400-500 besökare i månaden.
Medlemsbrev
Medlemsbrev har skickats ut i mars, juni och december. I december 2009 skickades
medlemsbrevet ut som digitalt medlemsbrev till nästan alla medlemmar. Endast till de
som saknade e-postadress fick pappersutskick (där dessa medlemmars epostadresser också efterlystes). Utskicket var ett led i att så småningom helt kunna gå
över till digitala utskick. Individuella medlemmar kommer i fortsättningen inte att få
inbetalningskort för medlemsavgiften i pappersform. Eftersom de flesta numera
betalar räkningar via internet så finns info om inbetalningsrutiner och postgironummer i
det digitala medlemsbrevet i december och en påminnelse går ut i medlemsbrevet i
mars. Institutionella medlemmar får tillsvidare fortfarande pappersutskick, men vi
hoppas att vi under 2010 kan hitta rutiner för digitala fakturor.
Verksamhetsbidrag
Statens Kulturråd har under kalenderåret 2009 utbetalat ett verksamhetsbidrag på 125
000 kronor.
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