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God fortsättning alla medlemmar! Här kommer årets första medlemsbrev: 
 
 
DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2014 
Det kostar 620 kr/år att vara medlem i ICOM. För studenter och pensionärer har vi en 
reducerad avgift: 310 kr/år. Förnya ditt medlemskap genom att betala in rätt summa på PG 
39 506-1. Uppge namn, medlemsnummer (står på ICOM kortet) och typ av medlemskap; 
individuell, student eller pensionär. Vi övergår till papperslös hantering och skickar framöver 
inte ut inbetalningskort. Påminnelse om att betala medlemsavgiften går ut i digitala 
medlemsbrev. Därför är det viktigt att byte av befattning, museum, adress och mailadress 
alltid anmäls till medlemsregistret.  Vi uppmanar er att uppdatera och skicka in er mailadress 
till Svenska ICOM-kommittén: info@icomsweden.se, för att vår maillista ska vara aktuell. 
Kom ihåg att alltid uppge ert medlemsnummer vid kontakt med Svenska ICOM-kommittén. 
 
SÖK RESEBIDRAG FÖR KONFERENSER OCH MÖTEN 
Du vet väl att du som är medlem i Svenska ICOM kan söka resebidrag till konferenser och 
möten, både nationella och internationella? För att få bidrag måste du lämna in en skriftlig 
ansökan till styrelsen i god till innan din resa. Du måste även skriva en reserapport efter din 
resa. Senaste ansökningsdag är 1 mars respektive 1 juni.  Styrelsen behandlar 
ansökningarna vid två styrelsesammanträden. Vi beviljar inte resebidrag i efterskott. Högsta 
bidragsnivåer för möten och konferenser inom Europa, USA och Kanada är 5000 kr och 
övriga länder 8000 kr. Läs mer om hur vi prioriterar, samt hur du gör för att söka resebidrag, 
på vår hemsida. 
 
NYTT KURSMATERIAL OM ICOMS ETISKA REGLER 
Vi har gjort ett helt nytt kurshäfte för kurser om ICOMs etiska regler. Det innehåller 20 
fallstudier att diskutera utifrån, vilka handlar om samlingar, pedagogik, uppträdande, 
organisation m m. Vi skickar i början av året ut ett ex av kurshäftet till alla 
medlemsinstitutioner, med uppmaning att ordna kurser. Läs mer om kurserna på Svenska 
ICOMs hemsida. 
 
ETIKKURS I BELARUS 
Vårt nya kurshäfte har redan nu fått viss spridning, och ska översättas till Belarusiska, där 
undervisningar ska hållas. Detta sker i samarbete med ICOM Belarus och Kulturarv utan 
gränser. 
 
SVENSK BLUE SHIELD ORGANISATION 
Arbetsgruppen och referensgruppen för bildandet av ett svenskt Blue Shield träffades den 21 
oktober. Vi diskuterade och gick igenom ett förslag till handlingsplan som ska ligga till grund 
för begäran om medlemskap hos International Council of Blue Shield, ICBS. 
Handlingsplanen kommer nu under vinter/vår att diskuteras inom respektive NGO så att vi 
alla kan ställa oss bakom den. Därefter kommer ICOM på uppdrag av arbetsgruppen begära 
att ICBS fastställer ett officiellt erkännande av en nationell kommitté, ett svenskt Blue Shield.  
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ÅRETS MUSEUM 2014 
Nu pågår juryns arbete med att utse de museer som har möjlighet att få Årets museum. 
Priset delas ut under museernas vårmöte i Umeå den 8-10 april 2014. Priset är ett 
samarbete mellan Svenska ICOM och Riksförbundet Sveriges museer och premierar museer 
som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, kommunikation, pedagogik, internationellt 
arbete eller med samtidsdokumentation. Läs mer: http://icomsweden.se/2013/10/var-finns-
arets-museum-2014/  
 
MUSEUM HORIZON – HANS MANNERBYS MINNESFOND 
Årets pristagare, den palestinska arkitekten Suad Amiry var i Sverige 8-11 november. Priset 
omfattar 25000 kronor och gick till Suad Amiry ”for her fervent commitment to endangered 
built heritage in Palestine, her creative force to include a broad spectrum of Palestinian 
society, and extraordinary skills to share her visions and inspire others”. Den 8 november 
samtalade Suad Amiry med Katarina Bonnevier, arkitekt och konstnär på Arkitektur och 
designcentrum. Den 10 november delades priset ut på Vitlycke museum och den 11 
november hölls ett seminarium på Chalmers. Läs mer på http://www.museumhorizon.se/ 
news_eng.html Styrelsen för Hans Mannebys Minnesfond har sedan 1 januari 2014 en ny 
ordförande i Bertil Falck, inte minst känd som grundare av Bok och Bibliotek, bokmässan i 
Göteborg. Nya ledamöter är: Elina Nygård Hansson, Svenska ICOMs representant i 
styrelsen. Inkyung Chang, Syd, SAMPs representant i styrelsen. Om du vill bidra ekonomiskt 
till priset för museiutveckling så gör du enkelt det på fondens bankgiro 419-9220.  
 
RAPPORT FRÅN GENERALKONFERENSEN I RIO 
I augusti stod Rio de Janeiro värd för ICOM:s 23:e generalkonferens. Nära 2000 medlemmar 
deltog. Konferensens tema var MUSEUMS (MEMORY + CREATIVITY) = SOCIAL CHANGE. 
Svenska ICOM bidrog med resebidrag till tolv av våra medlemmar.  Eva Fägerborg är en av 
dem, och berättar följande: "Den här generalkonferensen hade en speciell betydelse för oss 
som är aktiva i International Committee for Collecting (COMCOL), ICOMs 31:a internationella 
kommitté, som efter en treårig prövoperiod i år har fått sitt slutliga godkännande. Det var ett 
stort ögonblick när ICOMs omvalde President Hans-Martin Hinz i sitt tal under General 
Assembly officiellt välkomnade COMCOL..." Eva Hult är en annan. Här är en reflektion från 
henne: "En annan intressant sak i sammanhanget var att Merete Ipsen från Kvinnomuseet i 
Århus, Danmark, blev invald i ICOMs nya styrelse, och jag hörde ryktas att det var hon som 
lyckades få med genusskrivningar i nya resolutioner. Det känns som om här har vi 
skandinaver en uppgift i internationella sammanhang – alltså att diskutera genus, mångfald, 
”att störa homogenitet” etc." Vill du läsa flera berättelser kan du göra det på: 
http://icomsweden.se/om-icom/reserapporter/ . Riksutställningar har också gett ut en 
artikelsamling med reflektioner från deltagare. Den hittar du här: 
http://www.riksutstallningar.se/content/spana/svenska-highlights-fr%C3%A5n-icoms-
generalkonferens   
 
 
KALLELSE TILL SVENSKA ICOMS ÅRSMÖTE 2014 OCH VÅRMÖTET I UMEÅ 
Årsmötet för Svenska ICOM kommer att hållas 10.30 (prel.) den 8 april, i anslutning till 
Vårmötet i Umeå. I vanlig ordning bjuder vi på lunch, så man kan gå direkt till Vårmötets 
öppnande efter årsmötet. Anmälan sker till vårmötets administration, se RSMs hemsida där 
också lokal i Umeå och exakt tid meddelas. Svenska ICOM kommer även att ha en 
programpunkt under själva vårmötet i Umeå, den 8:e eller 9:e april. Då ska vi presentera det 
nya kurshäftet om ICOMs etiska regler. Alla som kommer får ett eget kurshäfte. Vi ska också 
pröva att diskutera ett eller annat fallstudie tillsammans. Spännande. När och var i Umeå, 
samt anmälningsblankett, kommer att annonseras i RSMs programblad för vårmötet. 
 
 
Hoppas vi ses! Bästa hälsningar från Svenska ICOMs styrelse 
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