
 

 

 
 

 

 

ÅRSMÖTE 
Svenska ICOM:s årsmöte i Göteborg 

 

28 mars 2012 kl 10.30  

Studio Västsvensk konservering,  

Antal deltagare: ca 40 personer 

 

Mötet öppnades med välkomstord av Stefan Bohman, ordförande Svenska ICOM. 

 

 

1. Val av årsmötesordförande 

Till årsmötesordförande valdes Sara Wranne. 

 

2. Val av årsmötessekreterare 

Till årsmötessekreterare valdes Louise Andersson. 

 

3. Val av två justerare 

Till justerare valdes Ewa Bergdahl och Ingela Chef Holmberg. 

 

4. Godkännande av kallelse och dagordning för mötet 

Årsmötets kallelse och dagordning godkändes. 

  



 

 

 

5. Verksamhetsberättelse för ICOM 2011 

Stefan Bohman drog en sammanfattning av verksamhetsberättelsen som delats ut. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

6. Ekonomisk redogörelse för ICOM 2011 

Christian Richette redogjorde för ekonomin. 

Den ekonomiska redogörelsen godkändes av årsmötet. 

Sara Wranne läste också upp revisorsrapporten som förordade att ge styrelsen 

ansvarsfrihet. 

7. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Medlemsavgift 

Ingen höjning av medlemsavgifter aviserades.  

9. Val av styrelsen 

Valberedningen bestod inför detta årsmöte av Lisa Lundström Riksutställningar, Cajsa 

Lagerkvist Världskulturmuseet och Björn Buttler Jakobsen Fotevikens museum. 

Valberedningens förslag till ledamot på 3 år:  

Elina Nygård Hansson från Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Årsmötet valde Elina 

Nygård Hansson. 

Valberedningens förslag till ledamot på 3 år:  

Charlotta Jönsson, Dunkers Kulturhus. Årsmötet valde Charlotta Jönsson 

 

10. Val av revisorer 

Omval föreslås av Birgitta Fredriksson och Leif Lundberg. Årsmötet valde Birgitta 

Fredriksson och Leif Lundberg.  

  



 

 

 

11. Val av valberedning 

Förslag till valberedning: Cajsa Lagerqvist, Världskulturmuseet (sammankallande), 

Samuel Thelin, Malmö museer och Björn Buttler Jakobsen, Fotevikens museum. 

Samtliga valdes till ny valberedning 

12. Information om Kulturarv utan gränser 

Lena Heijl redogjorde för föreningens verksamhet under året. 

13. Information om Hans Mannebys Minnesfond  

Louise Andersson redogjorde för stiftelsens verksamhet under året. 

14. Verksamhetsplan 

Stefan Bohman informerade om de planerade aktiviteterna för 2012-2013 inom ramen för 

den fastställda verksamhetsplanen som gäller för 2011-2013. Se bilaga 1 

15. Årets museum 

Ulrica Grubbström, Svenska ICOMs jurymedlem, informerar om förändringar i relation till 

priset Årets museum. Priset delas numera ut av Svenska ICOM och Riksförbundet 

Sveriges museer tillsammans.  

16. Övriga frågor 

 

Mats Sjölin representerar CAMOC och hälsar att stadsmuseernas internationella 

kommittee gärna ser fler engagerade svenska medlemmar i kommitteen.  

 

Hans Rengman, vice ordförande i CIDOC (internationell kommittee för dokumentation) 

informerar om kommitteens verksamhet och ser gärna fler medlemmar.  

 

 

Årsmötet avslutades.  

 

Samuel Thelin och Ulrica Grubbström avtackades efter sina respektive sex år som 

styrelsemedlemmar.  

 

 

 

  



 

 

Vid protokollet   

 

 

 

 

Louise Andersson  Sara Wranne 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

 

 

Ewa Bergdahl  Ingela Chef Holmberg  

  



 

 

BILAGA 1 

PLANERADE AKTIVITETER 

 

 

Svenska ICOM 

Mål 2011-2013: 

1. Att initiera och driva kompetens- och kvalitetsutveckling inom det svenska 
museiområdet 

2. Att vidareutveckla Svenska ICOM som en stark aktör 

Genom att: 

 Inventera svenska museers behov vad gäller internationellt arbete för att se på 

vilka sätt ICOM kan möta detta 

 Skapa och driva ett Forum för svenska museers internationella arbete  

 Öka kunskapen om ICOMs etiska regler via utbildning och information  

 Ökat samarbete med andra institutioner och organisationer för bättre 

omvärldsbevakning   

 Verka för att internationella kommittéer möts i Sverige  

 Informera om de internationella kommittéerna och uppmuntra medlemmar att 

engagera sig i dem   

 Skapa ökade resurser för bidrag till resor för museianställda, samt se över 

fördelningen av resebidrag   

 Vidareutveckla arbetet med utmärkelsen Årets Museum   

 Öka den personliga medverkan i Svenska ICOMs arbete. 

 Intensifierat arbete med Svenska ICOMs hemsida och sociala media. 

 


