
 
 
 
Riksförbundet Sveriges museer 
Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 
gemensamma intressen.  
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Bäste medlem! 
 
Det gånga året har inneburit ett stort steg framåt för Riksförbundet. Detta tack vare ett 
starkt stöd från er medlemmar och det uppdrag regeringen lämnat till förbundet att 
utveckla sin roll som en främjande och samlande aktör i museisektorn. 
Regeringsuppdraget är också kopplat med ett ekonomiskt stöd som inneburit att 
förbundet kunnat öka sin aktivitet. 
När vi nu summerar och ser tillbaka kan vi konstatera att Riksförbundet har flyttat fram 
positionerna som en tydlig aktör för museisektorn. 
 
Det är vår förhoppning att vi tillsammans med er medlemmar ska kunna fortsätta att 
stärka och tydliggöra museernas betydelse och roll i samhället. Med ett starkt och tydligt 
Riksförbund har vi möjlighet att ta tillvara och driva våra gemensamma intressen som är 
centralt i en tid som präglas av förändring och omprövning.  
 
Under året som gått har vi på olika sätt arbetat med våra två fokusområden 
medlemsnytta och främjande. Som exempel kan nämnas vår uppgraderade webbplats 
med integrerat socialt nätverk, kallat Mötesplats museer, för erfarenhetsutbyte och 
diskussion. Riksförbundet vill vara ett naturligt nav för alla nätverk som finns och verkar 
inom sektorn. Målet är att ge en möjlighet att hålla kontakt mellan möten och andra 
aktiviteter. Genom att finnas samlat på en plats får fler museianställda och andra chans 
att delta. Via ett öppet och transparant förhållningssätt kan vi bredda deltagandet i 
nätverksarbetet. 
 
Riksförbundet har under året antagit en kommunikationsstrategi. Målet har varit att via 
olika kanaler synliggöra, kommentera och debattera museirelaterade frågor. Ett mått är 
de drygt 250 publiceringar som förbundet haft i media runt om i landet. Detta i 
kombination med utvecklad webbplats, nyhetsbrev samt närvaro i sociala medier gör att 
vi blir en tydligare röst både externt och internt. 
 
Avslutningsvis vill hälsa er välkomna till Museernas vårmöte den 30 mars – 1 april och 
samtidigt kalla till årsmöte torsdagen den 31 mars kl 17.00, Tekniska museet i 
Stockholm. 
Mer information om vårmötet samt övriga årsmöteshandlingar finns på vår webbplats: 
www.sverigesmuseer.se . 
 
 
Väl mött på årsmötet i Stockholm! 
 
 
 
Lars Amréus   Mats Persson 
Ordförande   Generalsekreterare 


