
    
 
 
 
 
PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE FÖR RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER 
 
Onsdagen den 25 mars 2010  
Kongresshallen, Folkets hus i Falun 
 
 
§1 Mötet öppnas 
 
§2  Dagordningen fastställes  
 
§3 Val av årsmötesordförande  

Till ordförande för årsmötet valdes Inga-Britt Kronnäs. 
 
§4 Val av sekreterare 

Till mötessekreterare valdes Ann-Charlotte Backlund. 
 
§5 Val av två justeringsmän 

Solbritt Benneth och Bengt Strohkirk valdes att justera protokollet. 
 
§6 Justering av röstlängd 

Röstlängden justeras. 23 medlemmar är närvarande.  
 
§7 Fråga om mötets behöriga utlysande  

Kallelse till årsmötet gick ut via e-post den 22 februari och handlingarna har 
legat på hemsidan i mer än två veckor varför mötet förklarades behörigen utlyst. 

 
§8 Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning 

Ordförande Lars Amréus redogjorde för Riksförbundets verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen kompletterades med att Maria Malmlöf deltagit i ett 
seminarium arrangerat av Finlands Museiförbund. Kassören Gunnar Nordlinder 
redovisade 2009 års resultat- och balansräkning. Årets resultat om -12.194 kr 
överföres i ny räkning. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. 

 
§9 Föredragning och godkännande av revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Karin Englund. Revisorerna föreslog 
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen godkändes.  

 
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 



 
§11 Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen 

Enligt gällande stadgar ska styrelsen bestå av 8 ledamöter inklusive ordförande. 
Förslaget fastställdes. 

 
§12 Val  

Staffan Bengtsson läste upp valberedningens förslag.  
 
 Till ordförande på 1 år omvaldes Lars Amréus. Lars tackade för förtroendet och 

tackar den avgående styrelsen för det stora engagemang som visats 
styrelsearbetet. De avgående styrelsemedlemmarna Gunnar Nordlinder och Siv 
Godberg tackades särskilt. Siv Godberg tackade i sin tur och önskade den nya 
styrelsen lycka till. Gunnar Nordlinder tackade också ordföranden och styrelsen. 
Lars Amréus tackade även avgående revisorn Karin Englund. 

 
 Till ledamöter på 2 år valdes Robert Olsson (omval), Philip Jonsson (nyval) och 

Cecilia Brinck (nyval) samt Helena Westin (nyval). 
 
 Till ordinarie revisorer för en tid av ett år valdes Urban Skoglund (nyval), samt 

Ove Andersson, (omval). Tor Carlsson, omvaldes till revisorssuppleant.  
 

Efter förslag valdes valberedningen. Förutom Lennart Kolmats, länsmuseerna, 
(nyval), valdes Göran Larsson, kommunala museer (omval), Gunnar Nordlinder, 
övriga museer (nyval), Bengt Edgren länsmuseerna (nyval) samt omvaldes 
Staffan Bengtsson, centrala museer. Gunnar Nordlinder är sammankallande. 

 
§13 Fastställande av medlemsavgifter 

En höjning av medlemsavgifterna föreslås från 2011. 1-10 anställda oförändrad 
avgift, 1-50 anställda - 5000 kr,  51-100 anställda - 10.000 kr, 101 anställda och 
däröver - 15.000 kr. Skälen till höjningen är flera, bland annat att 
medlemsavgifterna har varit oförändrade sedan 2004 samt att årsavgifterna i ett 
internationellt perspektiv är förhållandevis låga. Ytterligare ett skäl är det bidrag 
som Regeringen lämnat - det bör finnas en rimlig balans mellan regeringens 
bidrag och sektorns egna bidrag. Det är en trovärdighetsfråga. Förslaget 
beslutades.  

 
Förslag restes på att inför nästa årsmöte lägga fram en budget och en 
verksamhetsplan. Lars Amréus redogjorde kort för den work-shop som kommer 
att hållas på Vasamuseet den 21 april 2010. Förslaget att budget och VP för 
2011 ska presenteras på nästa årsmöte beslutades. 

 
§14 Beslut om stadgeändring 

Förslaget som varit utsänt redogjordes för av Lars Amréus. Föreslogs också en 
förändring av §6 och att budget och VP ska tas fram till årsmötet. Ordförande 
föreslogs att förslagets bereds och tas upp för beslut vid nästa årsmöte. Beslut 
om stadgeändring i enlighet med utskickat förslag.  

 
§15 Förslag 

Inga förslag har inkommit. 
 



§16 Årsmötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Backlund 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Inga-Britt Kronnäs 
Ordförande    
 
 
 
Protokollets justerare 
 
 
 
 
Solbritt Benneth   Bengt Strohkirk 


