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Riksförbundet Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret: 29.1, 6.3, 9.4, 28.5, 
12.9, 22.10 samt 4.12. 

 
Strategiarbete 
En stor del av årets arbete har syftat till att utveckla RSM:s framtidsstrategi. Detta har bl.a. 

resulterat i att styrelsen i januari 2009 antagit verksamhetsidé och vision för RSM samt utvecklat 
formerna för planering och uppföljning av verksamheten. Således bedrivs RSM:s verksamhet inom 
två fokusområden: Medlemsnytta respektive Främjande. Verksamheten inom Medlemsnytta syftar i 
hög grad till att i det interna museiarbetet stödja och vara en resurs för medlemsmuseerna, medan 
aktiviteterna inom Främjande syftar till att uppmärksamma medlemsmuseerna som en resurs i 
samhället och som en synlig och tydlig kraft i aktuella frågor. 
 

Verksamhetsidé: Riksförbundet Sveriges museer tar till vara och driver den svenska museisektorns 
gemensamma intressen.  
 
Vision: Vi är starka, samlande och synliga! 
 

En angelägen del av strategiarbetet har varit att följa och göra inspel i Museikoordinatorns arbete.  

Museikoordinatorn behandlar RSM särskilt i sitt betänkande och föreslår bl.a. att Riksförbundet 
skall tilldelas ett årligt statligt stöd på 1,5 miljoner kr.  
 
Vårmötet är fortsatt en stor och viktig aktivitet i RSM:s regi. 
 
Projekt 
De tre projekt som bedrivits fram till och med 2008, utbildning, internationella frågor och 

samlingsfrågor är redovisade på hemsidan www.sverigesmuseer.se.  
 
Medlemsmuseer 
Riksförbundet hade per den 31 december 2008 143 medlemsinstitutioner. Dessa framgår av 
bilaga 1. Under 2008 har antalet medlemsmuseer ökat med 12 st. 
 
Medlemsavgift 

http://www.sverigesmuseer.se/


 

 

 
Riksförbundet Sveriges Museer 
Riksförbundet Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 
gemensamma intressen.  

Medlemsavgiften har varit differentierad enligt följande: 
1 - 10 anställda  1500 kr 

11 - 50 anställda  2500 kr 
51 - 100 anställda  5000 kr 

101 + anställda  7500 kr 

 
Medlemskort 

Riksförbundets medlemskort till museernas anställda och styrelser berättigar till fritt inträde till 
medlemsmuseerna. Museerna har själva angett hur många kort man behöver. Frågan om hur 
många kort resp museum har möjlighet att rekvirera har rests.  
 
Administration 
De löpande administrativa arbetsuppgifterna har varit fördelade inom styrelsen med stöd av Anne 

Louise Kemdal som fram till oktober 2008 har haft hand om medlemsvården. Därefter har avtal 
tecknats med EST (Ekonomi- & sekreterartjänst) att sköta bokslut, tertialbokslut, registrera 
medlemmar samt sköta utskick till medlemmar.  
 
Kommunikationsplan 
Kommunikationsinsatserna har genomförts med Full Tanks kommunikationsplan som grund. 
 

Vårmötet 2008 
Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte år 2008 genomfördes den 10-12 mars på temat Museer 
spelar roll. Vårmötet tog upp frågor som trender och framtidsanalys, bloggar och sponsoring. 
Plenarsessionen den 10 mars hölls på Oscarsteatern, Kungsgatan 63 i Stockholm och 
seminariedagen på årets värdmuseer: Musikmuseet, Armémuseum och Historiska museet. 
Inledningstalare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. 
 

Ett utvärderingsmöte har genomförts i maj 2008 varvid bl.a. följande framkom: Mötet hade ca 530 
deltagare varav ca hälften besvarade e-post utvärdering. 72% av de svarande tyckte att vårmötet 
hade lagom längd och helheten bedömdes som positiv. Flest besökare hade framtidsinriktade 
seminarier. Bedömningen var att det fungerar bra att festen ingår i priset, vilket är viktigt bland 
annat för politiker. Det fungerade mycket bra med inlånad personal från Stockholmsmuseerna. 
Dokumentationen av mötet var översiktlig. 

 
Planering inför Vårmötet 2009 

Den 1-3 april 2009 arrangeras Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn. Det är första 
gången en gemensam nordisk museikonferens hålls. Riksförbundet är huvudarrangör och 
samarbetar med Norges Museumsförbund och Organisationen Danske Museer. Även Finlands 
Museiförbund har deltagit. 
 

I styrgruppen för konferensen har Mats Persson med stöd av Lars Amréus varit Riksförbundets 
representant medan Anne Louise Kemdal, Lodjuret produktion, anlitats som projektledare. 
 
I samarbete med externa parter har RSM beslutat återinföra utdelningen av utmärkelsen Årets 
museum vid Nordisk Museikonferens i Malmö 2009. RSM har genom Robert Sjöö medverkat i 
inrättandet och beredningen av utmärkelsen. Vid konferensen kommer även Forum för utställares 
utmärkelse Årets utställning att delas ut. 

   
Museikoordinatorn 

Museikoordinatorn Christina von Arbin har tillsammans med utredningssekreterarna Johanna Berg 
och Liv Hammargren medverkat i styrelsemöten den 28 maj samt den 22 oktober 2008. RSM:s 
ordförande Lars Amréus är också som expert knuten till koordinatorns arbete och har vid ett flertal 
tillfällen deltagit i överläggningar med kommittén.  

 
Samarbetspartners och nätverk inom landet m.m. 
Riksförbundet har under året haft kontakt och samtal med ICOM.  
 
Övriga samrådspartner har varit Svenska Museiföreningen, Riksantikvarieämbetet, Statens 
kulturråd, Svenskt kulturarv samt EU-kommisionens konsultation om kultur.  
 

Förbundet Sveriges Museivänner 
Representanter från Förbundet har presenterat sin verksamhet vid styrelsemötet i september. Vid 
mötet utsågs Siv Godberg till Riksförbundets kontaktperson gentemot Museivännerna. 
Museivännerna har utarbetat en etisk kod samt tagit fram ett förslag till försäkringsavtal vid 

medlemmars medverkan i museiverksamhet. 
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Internationell samverkan 
Internationell samverkan är central för RSM.  Riksförbundet har ansökt om och fått avslag på en 
ansökan till Framtidens kultur om ”Gränsöverskridande samarbete”. 
 

Norges museumsförbunds årsmöte. Siv Godberg har representerat Riksförbundet vid årsmötet. 
 

European Museum Forum (EMF) 
RSM är samarbetspartner till European Museum Forum som bl.a. utdelar utmärkelsen European 
Museum of the Year Award (EMYA). För 2008 var tre museer nominerade: Eskilstuna 
konstmuseum, Polismuseet samt Riksutställningar.  
 
Network of European Museum Organisations (NEMO) 

I egenskap av nationell museiorganisation deltar RSM i NEMO, som är en sammanslutning av 
europeiska nationella museiorganisationer. Lars Amréus har deltagit i NEMO-möte i Ljubljana, 
Slovenien. Information om mötet finns utlagd på organisationens hemsida www.ne-mo.org.  
 
Under 2008 har RSM, i huvudsak genom ordföranden, svarat på ett flertal internationella frågor 
och enkäter rörande det svenska museiväsendet 
 

  
 
Bilaga 1. 
 
Förteckning över medlemsmuseer per den 31 december 2008 

http://www.ne-mo.org/

