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2014



Riksförbundet Sveriges Museers Årsmöte 
den 9 april 2014, Västerbottens museum, Umeå.

Dagordning 

 1. Mötets öppnande.  

 2. Fastställande av dagordning. 

 3. Val av årsmötesordförande. 

 4. Val av sekreterare. 

 5. Val av två justeringsmän.

 6. Justering av röstlängd. 

 7. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 8. Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning. 

 9. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.

 10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.

 11. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen. 

 12. Val av: 

  a) Ordförande för ett år

  b) Övriga ledamöte

  c) Valberedning 

  d) Revisorer

 13. Fastställande av medlemsavgifter. 

 14. Förslag. 

 15. Årsmötet avslutas.



Valberedningens förslag till årsmöte i  
Riksförbundet Sveriges museer den 9 april 2014

Ordförande Robert Olsson, Statens Maritima museer, omval 1 år

Ledamöter Stina Westerberg, Statens musikverk, omval 2 år 
 Yvonne Hagberg, Kalmar läns museum, omval 2 år 
 Rasmus Jonlund, Stockholms stad och Strindberg- 
 museet, nyval 2 år 
 Pernilla Klingofström, Postmuseum, nyval 2 år

Revisorer Ove Andersson, Jamtli, omval 1 år 
 Tor Carlsson, Västarvet, omval 1 år

Revisors- 
suppleant Michel Blanc, Tekniska museet, omval 1 år



Medlemsavgifter – förslag 

Styrelsen fick vid årsmöte2013 i uppdrag att utreda alternativa modeller för hur 
medlemsavgifterna kan beräknas. Beslutet innebar att utredningens förslag skall tas 
upp för beslut vid årsmötet 2014 för att träda i kraft 2015.

Nuvarande modell ser ut så här:

1 - 10 anställda och associerade medlemmar    2 000 kr

11 - 50 anställda     7 500 kr

51 - 100 anställda   15 000 kr

Fler anställda än 100   20 000 kr

Utredningen har analyserat olika modeller för hur medlemsavgiften kan beräknas:

o Medlemsavgifter beräknade på procent av medlemsmuseets 
omsättning eller driftsbudget 

o Medlemsavgifter beräknade på procent av medlemsmuseets 
lönebudget 

o Medlemsavgifter beräknade på procent av medlemsmuseets intäkter 

o Medlemsavgifter beräknade utifrån antal anställda på medlemsmuseet 
(nuvarande modell) 

o En medlemsavgift som är samma för alla medlemsmuseer  

Resultatet visar att i grunden har RSM en bra modell som är enkel och transparant. 
Ett problem som dock uppstår är tröskeleffekten i de olika stegen. Det skiljer mycket 
mellan att exempelvis ha 50 eller 51 anställda.

Det är också önskvärt att skapa en modell som följer index och därmed blir robust 
och inte behöver prövas vid varje årsmöte. Här föreslås Arbetskostnadsindex för 
tjänstemän inom näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid. Detta index har 
sedan 2008 inneburit en 3%-ig höjning i genomsnitt.



Styrelsen föreslår därför att nuvarande modell kompletteras med två ytterligare steg 
samt fortsättningsvis räkna upp avgifterna med index. I detta beslut föreslås också 
en höjning som möter det behov som finna på att förbundet ska kunna verka som en 
stark och samlande organisation för de svenska museerna.

Förslag till beslut:

att från och med 2015 tillämpa följande tariff för medlemsavgifter:

 1 - 10 anställda och associerade medlemmar  2 500 kr

 11 - 25 anställda       8 000 kr

 26 - 50 anställda       9 500 kr

 51 - 75 anställda               16 000 kr

 76 - 100 anställda                           20 000 kr

 Fler anställda än 100               25 000 kr

att  från och med 2016 justera avgifterna i enlighet med Arbetskostnadsindex

 för tjänstemän inom näringsgrenen Enheter för kultur, nöje och fritid


