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Bästa medlem! 

 

Inför Riksförbundet Sveriges museer årsmöte i Falun den 24 mars vill jag i egenskap av 

styrelseordförande ta tillfället i akt att informera dig om vår verksamhet.  

 

2009 var ett framgångsrikt år för Riksförbundet. Antalet medlemsinstitutioner har 

fortsatt att öka, vår internationella konferens Nordisk Museikonferens i Malmö – 

Köpenhamn hade ca 600 deltagare och fick goda utvärderingsomdömen. I samarbete 

med Svenska ICOM har vi återlanserat utmärkelsen Årets Museum. I styrelsen har vi 

beslutat om en strategisk plan för verksamheten med en beskrivning av vår 

verksamhetsidé, vision och strategier som ger en tydlig riktning för vår fortsatta 

utveckling. 

 

Som du säkert känner till har regeringen beslutat att ge Riksförbundet ett årligt bidrag på 

1,5 miljoner kronor. Genom detta beslut har vi kunnat anställa Mats Persson som 

Riksförbundets förste generalsekreterare. Riksförbundet kommer därmed, från mitten av 

mars när Mats tillträder, att ha bättre förutsättningar att verka för att ta tillvara och driva 

den svenska museisektorns gemensamma intressen.  

 

Den ekonomiska grunden för Riksförbundets verksamhet är dock de egna 

medlemsavgifterna. Dessa ger i nuläget Förbundet en årlig intäkt på drygt 400 000 kr. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan Riksförbundet bildades för fem år sedan. 

Mot bakgrund av den utvecklingsfas som Riksförbundet nu befinner sig i, kommer 

styrelsen vid årsmötet att föreslå en höjning av medlemsavgiften enligt tabellen nedan.  

 

Antal anställda Nuvarande avgift Föreslagen avgift från år 2011 

1-10 1 500 1 500 

11-50 2 500 5 000 

51-100 5 000 10 000 

101- 7 500 15 000 

 

Förändringen av medlemsavgiften är angelägen dels för att vi ska kunna driva våra 

gemensamma frågor på ett bra sätt, men också för att visa att vi tar vårt ansvar och 

matchar regeringens satsning. Det är av strategisk betydelse att balansen mellan våra 

egna ekonomiska insatser och regeringens bidrag kan hållas på en rimlig nivå. I den 

föreslagna förändringen av medlemsavgifterna har vi tagit särskild hänsyn till de mindre 

museerna. Jag hoppas på din förståelse och ditt stöd för denna avgiftsförändring, som är 

tänkt att träda i kraft från år 2011.  
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Vid årsmötet kommer styrelsen även föreslå en stadgeändring som skall göra det möjligt 

för institutioner som bedriver museianknuten verksamhet att blir associerade 

medlemmar, dvs. medlemmar utan rösträtt vid årsmötet. 

 

I styrelsen är vi angelägna om att Riksförbundet Sveriges museer utvecklas till en 

organisation som på ett tydligt sätt kan bidra till att stärka museernas ställning i 

samhället. Vi vet vilken betydelse Sveriges museer har inom en rad olika områden; för 

turistnäringen, den regionala utvecklingen, för skolan, forskningen, och för de enskilda 

besökarna. Vi vet att museer spelar roll. Men vi vet också att vi måste samverka genom 

ett strakt Riksförbund för att uppmärksamma samhället omkring oss på detta. Det är en 

av våra stora utmaningar. 

 

En annan utmaning är att bidra till att skapa en väl fungerande samverkan mellan 

Sveriges museer kring olika konkreta museifrågor. För att säkerställa att vi driver frågor 

som är angelägna för medlemsmuseerna, anordnar vi en workshop för cheferna den 21 

april 2010 på Vasamuseet. Mer information om workshopen finns på vår hemsida, 

www.sverigesmuseer.se 

 

Mot bakgrund av de förbättrade förutsättningar att driva vår verksamhet som vi uppnått 

under 2009, och det stora stöd regeringen och så många av er uttalat för betydelsen av 

ett starkt, samlande och synligt Riksförbund ser vi i styrelsen fram emot det kommande 

verksamhetsåret med både med spänning och tillförsikt! 

 

 

Väl mött på Årsmötet i Falun! 

 

 

 

Lars Amréus 

Ordförande 

 

 

 

http://www.sverigesmuseer.se/
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Vår verksamhetsidé 

Riksförbundet Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 

gemensamma intressen. 

 

Vår vision 

Starka – samlande – synliga!  

 

Våra fokusområden 

 

Medlemsnytta 

Inom fokusområdet Medlemsnytta vänder vi oss i första hand inåt till våra 

medlemsinstitutioner. Vi anordnar bl.a. det årliga Vårmötet, administrerar 

medlemskorten som berättigar till fri entré på alla medlemsmuseer, sprider 

information och nyheter via vår webb samt bevakar det internationella fältet. Vi vill i 

större utsträckning än tidigare verka för ökad samverkan mellan medlemsmuseerna i 

konkreta museifrågor. 

 

Främjande 

Inom fokusområdet Främjande vänder vi oss i första hand utåt till samhället runt 

omkring oss. Vi vill göra museerna synliga som viktiga och betydelsefulla institutioner 

i samhället. Vi bevakar museernas villkor. Vi informerar politiker och beslutsfattare 
och verkar för ökad synlighet i medierna.  


