
Riksförbundet Sveriges Museer samlar stora och små museiinstitutioner i Sverige och verkar som en enad röst för sina medlemmar i 
det offentliga samtalet. Förbundets huvuduppgifter är att leverera medlemsnytta i form av expertstöd, nätverk, kompetenscentra, 
kommunikation samt att främja museernas intressen i aktuella frågor och på olika samhällsnivåer. 

 

 
Pressmeddelande 22 mars 2010 

 

Museerna samverkar för framtiden 
 

Onsdag den 24 mars invigs Riksförbundet Sveriges museers årliga Vårmöte i Falun av bland andra 

kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Konferensens tema är Samverkan för framtiden, ett rykande 

aktuellt ämne ibland annat senaste kulturutredningen. Medverkar gör även bl.a. Björn Ranelid, Martin 

Timell och Troed Troedsson. 

 

Museisveriges årliga samling 

I seminarier, idétorg, visningar, exkursioner samt utdelningar av de prestigefyllda utmärkelserna Årets museum 

och Årets utställning lyfts frågor fram kring museers samverkan för framtiden under Vårmötet i Falun den 24-26 

mars. Inleder gör kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Landshövding Maria Norrfalk och Riksförbundet 

Sveriges museers ordförande Lars Amréus. 

 

Ur programmet 

Onsdagen den 24 mars, i samband med deltagarnas ankomst, pratar författaren Björn Ranelid utifrån temat Alla är 

vi inflyttare – ett kommunalt museums ansvar att i samverkan stärka identiteten i en kommun. 

   Efter öppnandet klockan 13.00 samlas deltagarna i tre seminarier där Troed Troedsson från Paradigmmäklarna 

talar på ämnet Ska vi förhålla oss till framtiden eller ska vi framhålla förr i tiden? Dalhallas Håkan Ivarsson pratar om 

Musikarena i samverkan med regionen och Åsa Sjöberg och Martin Timell från TV4-gruppen berättar om 

storsatsningen på Sveriges historia. 

   Återstående dagar serveras ett antal seminarier för deltagarna att välja bland följande teman Det gränslösa museet, 

Det informella nätverket, Att (sam)verka i offentlighetens tjänst, Ny museikarta – hot eller möjlighet, Museet som arena och 

samarbetspartner samt Publiken i centrum. 

 

Förra årets succé Idétorg upprepas. Museer anslutna till Riksförbundet presenterar en idé som knyter an till 

Vårmötets tema. Två vinnare utses av en jury bestående av ledamöter ur Riksförbundets styrelse. 

 

- Det händer mycket inom Riksförbundet just nu och de 300 personer som kommer till Falun ser säkert liksom 

jag fram emot ett innehållsrikt och spännande evenemang där vi får bra möjligheter att prata om vår framtida 

roll, säger Mats Persson som just tillträtt den nyinrättade positionen som Generalsekreterare för 

Riksförbundet Sveriges museer. 

 

Program, plats, klimatsmart 

Komplett program för Vårmöte 2010 hittar du under www.sverigesmuseer.se/varmote2010.htm 

Vårmötet hålls i Falun på Dalarnas museum, Falu Folkets Hus och Dalasalen. 

Arrangemanget följer upp förra vårmötets klimattema och genomförs med hänsyn till natur och miljö 

 

Information och kontakt 

För information om Riksförbundet Sveriges museer kontakta:  

Ordförande Lars Amréus 070 538 00 19 

Generalsekreterare Mats Persson 070 811 60 40 

http://www.sverigesmuseer.se/varmote2010.htm

