
 

 

 
 
 
 
 
 
Verksamhetsplanering 2014-2016 
 
 

Vision 
Ett internationaliserat museisverige med Svenska ICOM som självklar aktör 
 

Mission 
Svenska ICOM vill medverka till:  

 Ett kontinuerligt internationellt erfarenhetsutbyte för kompetensutveckling 

 Att svenska museer har möjlighet att delta i det internationella kulturella samtalet 

 Att svenska museer har en starkare möjlighet att navigera i en föränderlig finansiell och 
kulturell samtid 

 
Svenska ICOM ska:  

 Bidra till Internationella ICOMs gemensamma mål 

 Vara lyhörd för medlemmarnas behov och önskemål samt ge stöd och service i 
internationella museifrågor 

 

Mål 2014-2016 
 
1. Att initiera och driva kompetens- och kvalitetsutveckling inom den svenska 

museiområdet 
2. Att vidareutveckla Svenska ICOM som en stark aktör 

 
Genom att:  

 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 

 Vidareutveckla arbetet med utmärkelsen Årets museum 

 Stimulera museers engagemang i internationella frågor 

 Verka för förutsättningar att expandera Svenska ICOMs aktiviteter 

 Öka den personliga medverkan i Svenska ICOMs arbete 

 Kontinuerligt arbeta med Svenska ICOMs webbplats och i sociala media 
 

  



 

 

 
 
 
 

PLANERADE AKTIVITETER 2014-2016 

 

 Medverkan i årliga Advisory Board (Paris) och generalkonferensen i Milan 2016 

 Etikutbildningar på beställning 

 Etikutbildning i samarbete med ICOM Belarus och Kulturarv utan gränser 2014 

 Ökad marknadsföring för etikutbildningarna bland annat i samarbete med Sveriges 
museer 

 Seminarium under vårmötet 2015 och 2016 

 Undersöka fler arenor för utbildningar och seminarier 

 Årets museum 2014, 2015 och 2016 

 Samarbete med ICOM i de nordiska länderna bland annat gällande 
genusperspektiv i museiverksamhet 

 Ansöka om erkännande av ett svenskt Blue Shield 2014 och fortsatt arbete med 
Blue Shield framöver 

 Bevaka utredningen om översyn av den statliga museipolitiken (betänkande klart 
2015) 

 Kontakta relevanta organisationer för spridning av de etiska reglerna gällande 
naturhistoriska museer 

 Utreda möjlighet till projekt inom genus och mångfald i museernas arbete 

 Fortsatt publicering av relevant material på webben, i medlemsbrev och på 
facebook 

 Medlemsbrev minst 2/år  

 Utreda ekonomiska och personella förstärkningar för att expandera Svenska ICOMs 
aktiviteter 


