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Revisorer 
Ordinarie revisorer: Karin Englund och Ove Andersson 
Revisorssuppleant: Urban Skoglund 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret: 21-22.1, 26.2, 19.3 

(telefonmöte), 8.5, 10.6, 20.8, 18.9, 5.11 samt 9.10. 
 
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! 

 
Projekt 

Inga projekt har drivits av RSM under 2009. 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 2009 148 medlemsinstitutioner. Dessa framgår av 
bilaga 1. Under 2009 har antalet medlemsmuseer ökat med 3 st. 

 
Medlemsavgift 
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 

http://www.sverigesmuseer.se/


 

 

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

 
Medlemskort 
Riksförbundets medlemskort till museernas anställda och styrelser berättigar till fritt inträde till 
medlemsmuseerna.  
 

Stadgeöversyn 
Under 2009 har en översyn gjorts av RSMs stadgar för att föreläggas årsmötet för beslut. 

 
Administration 
De löpande administrativa arbetsuppgifterna har varit fördelade inom styrelsen. EST (Ekonomi- & 
sekreterartjänst) har under året skött bokslut, tertialbokslut, medlemsregistrering samt utskick till 
medlemmar.  
 

Kommunikationsplan 
Kommunikationsinsatserna har genomförts med Full Tanks kommunikationsplan som grund. 
 
Vårmötet 2009 
Den 1-3 april 2009 arrangerades Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn. Riksförbundet 
var huvudarrangör och samarbetade med Norges Museumsförbund och Organisationen Danske 

Museer. Även Finlands Museiförbund har deltagit. 

 
Projektledare för konferensen var Anne Louise Kemdal, Lodjuret produktion. Konferensen 
utvärderades och bedömdes mycket lyckad med en mindre ekonomisk förlust om 136.000 som 
fördelades på de tre parterna. Från Sverige deltog 324 personer, från Norge 188, Finland 7, Island 
2, Åland 4 och från Danmark 19 personer. Bland uppskattade inslag återfanns det sk Idétorget 
med kortare presentationer av aktuella ämnen. Dokumentation av Idétorgen liksom konferensen i 
övrigt återfinns på RSMs hemsida. 

 
Till konferensen togs en ny informationsbroschyr liksom ”roll-ups” fram av Kalmar läns museum. 
 
Utdelningen av utmärkelsen Årets museum återinfördes vid Nordisk Museikonferens. RSM har 
genom Robert Sjöö medverkat i inrättandet och beredningen av utmärkelsen som gick till 
Världskulturmuseet i Göteborg. Vid konferensen utdelades även Forum för utställares utmärkelse 

Årets utställning. Utmärkelsen gick till ”Den mänskliga resan” på Naturhistoriska Riksmuseet. 

 
Planering inför Vårmötet 2010 
Vårmötet 2010 hålls i Falun den 24-26 mars på temat ”Samverkan för framtiden”. Styrelsen har i 
programgruppen representerats av Robert Sjöö och Robert Olsson. Anna Björkman Holmgren från 
Dalarnas museum har varit projektledare. Landstinget respektive Falu kommun kommer att bjuda 
på middag respektive lunch. 

 
Under Vårmötesmiddagen kommer dels utmärkelserna Årets museum, Årets utställning dels priset 
Klenod 2009 att delas ut.  
 
Kulturutredningen och Museikoordinatorn 
RSM har utarbetat remissvar på både Kulturutredningen och Museikoordinatorns utredningar. 
 

Som ett resultat av Museikoordinatorns utredning har RSM inför budgetåret 2010 beviljats ett 
statligt anslag om 1,5 miljoner.  

 
Samarbetspartners och nätverk inom landet m.m. 
Riksförbundet har under året haft kontakt och samtal med ICOM.  
 

Riksförbundet och Riksantikvarieämbetet har medverkat i juryarbetet kring den nya Klenod 2009 – 
en satsning för att lyfta fram föremål som tillhör det svenska kulturarvet – föremål som måste 
skyddas mot stöld eller klimatpåverkan för att kunna visas upp. Milox Skyddsmontrar AB är 
initiativtagare och har sponsrat projektet och skänker en specialdesignad monter, värd upp till 75 
000 kronor, till det vinnande föremålet.  
 
Övriga samrådspartner har varit Svenska Museiföreningen, Riksantikvarieämbetet, Statens 

kulturråd, Svenskt kulturarv samt EU-kommisionens konsultation om kultur.  
 



 

 

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

Förbundet Sveriges Museivänner 
Siv Godberg är Riksförbundets kontaktperson gentemot Museivännerna och har deltagit i två 
möten under året.  Museivännerna har utarbetat en etisk kod samt tagit fram ett förslag till 
försäkringsavtal vid medlemmars medverkan i museiverksamhet.  
 

Internationell samverkan 
European Museum Forum (EMF) 

RSM är samarbetspartner till European Museum Forum som bl.a. utdelar utmärkelsen European 
Museum of the Year Award (EMYA). Helena Westin är utsedd till ”Correspondent” med stöd från 
RSM. 
 
Network of European Museum Organisations (NEMO) 
I egenskap av nationell museiorganisation deltar RSM i NEMO, som är en sammanslutning av 

europeiska nationella museiorganisationer. Ann-Charlotte Backlund har deltagit i NEMO-möte i 
Linz, Österrike. Information om mötet finns utlagd på organisationens hemsida www.ne-mo.org.  
 
Under 2009 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 2009 
 

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

