
 
 
 

 

Årsmötesprotokoll Svenska ICOM 2018 

Malmö museer, tisdag den 17 april, kl 10-12 

 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av årsmötesordförande 

 Eva Hansen välja till årsmötesordförande 

3. Val av årsmötessekreterare 

 Daniel Wetterskog väljs till årsmötessekreterare 

4. Val av justeringspersoner och rösträknare 

 Till justerare och tillika rösträknare valdes Annika Carlsson och Susanne Beckman 

5. Behörig utlysning av mötet 

 Mötet är behörigen utlyst 

6. Godkännande av dagordning 

 Mötet godkänner dagordningen 

7. Verksamhetsberättelse 

 Katherine Hauptman drar verksamhetsberättelsen (se årsmöteshandlingar) och 

trycker på vikten att engagera sig i de internationella kommittéerna. Styrelsen har 

under året varit kraftigt reducerade pga sjukskrivningar och avhopp av kassör. 

Gemensam konferens tillsammans med ICOM Nord och ICOM Tyskland i 

Helsingborg; Difficult Issues in Museums. Etiska frågor har varit viktiga under året. 

Byte av kassör har skett vid två tillfällen under året. Antalet medlemmar har ökat 

under året vilket resulterat i större intäkt som då även gör att mer pengar betalats 

till huvudkontoret i Paris. Resebidrag har delats ut men till en mindre summa än 

vad som varit brukligt de senaste åren. ICOM Sverige har deltagit på både General 

Assembly och Advisory Board under 2017. Museidefinitionen är en punkt som man 

fortsätter jobba med. Fråga kommer från publiken kring hur arbetet gått med att 

ICOM internationellt vill avskaffa kategoring pensionär. Frågan har inte lyfts 

ytterligare under året. Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet. 

 

 



 
 
8. Ekonomisk redogörelse 

 Sara Roberts gör den ekonomiska redogörelsen (se årsmöteshandlingar). Sara 

förklarar att året varit speciellt i och med byte av kassör mitt i verksamhetsåret. 

Ökat medlemsantal samt konferensen Difficult Issues In Museums ger effekt i 

budgeten för året. Den ekonomiska redogörelsen godkänts av årsmötet. 

9. Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelsen (se årsmöteshandlingar) dras av revisorerna Karin Englund 

(föredragande) samt Birgitta Fredriksson. Revisorerna tillstyrker att styrelsen ska 

beviljas ansvarsfrihet för året. 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

 Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för året 

11. Val av styrelse (valberedningen är föredragande) 

 Valberedningens förslag dras av Magnus Olofsson. Valberedningen har bestått av 

Magnus Olofsson (Statens sjöhistoriska museer), Diana Shaffic (Sörmlands 

museum) samt Monica Gustafsson (Västarvet) (se årmöteshandlingar) 

Årsmötet godkänner förslaget på ny styrelse. 

12. Val av revisorer omval och nyval, 1-års uppdrag (valberedningen är föredragande) 

 Valberedningens föreslår att de sittande revisorerna väljs om. Årsmötet godkänner 

förslaget. Förslag på hur arbetet med valberedningens arbete ska utföras ska tas 

fram. 

13. Val av valberedning, 1-års uppdrag (valberedningen är föredragande) 

 Valberedningen föreslår ny valberedning (se årsmöteshandlingar). Årsmötet 

godkänner förslaget. 

14. Kulturarv utan gränser – mångårigt arbete, situation nu och framtida förändringar. 

 Presentation av Kulturarv utan gränser. Föredragande är Lena Hejll. Önskan om att 

välja in två nya representanter från ICOM till Kulturarv utan gränser lyfts. Lena 

Hejll uppmanar att ta kontakt med henne kring frågan. 

15. Övriga frågor 

 Årsmötet har inga övriga frågor att lyfta 

16. Årsmötet avslutas. 

 Årsmötesordföranden Eva Hansen förklarar årsmötet avslutat och lämnar över till 

ICOMs  ordförande Katherine Hauptman. Elina Nygård tackas av efter sina 6 år i 

ICOMs styrelse. 


