
 

 

Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges Museers årsmöte den 31 mars 
2011 på Tekniska Museet, Stockholm. 

 

1 Ordföranden Lars Amréus förklarade årsmötet öppnat. 
 

2 Dagordningen fastställdes. 
 

3 Till årsmötesordförande valdes Ann Folin. 
 

4 Till årsmötessekreterare valdes Solbritt Benneth. 
 

5 Till justeringsmän valdes Anna Björkman och Eva Stengård. 
 

6 Röstlängden bestod av 22 museer, vilket fastställdes. 
 

7 Mötet befanns behörigt utlyst. 
 

8 Lars Amréus föredrog årsredovisningen del 1, dvs verksamheten och 
kassören Helena Westin föredrog del 2, kassaredovisningen. Mötet 
godkände båda redovisningarna. 
 

9 Revisorsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet. 
 

10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

11 Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen: Föreslogs samma antal, dvs 
8 ledamöter vilket fastställdes. 
 

12 Valberedningens ordförande Gunnar Norlinder läste upp förslagen till 
ledamöter vilka också valdes: 
a. Ordförande för 1 år: Lars Amréus 
b. Övriga ledamöter: Ann-Charlotte Backlund , Maria Jansén samt 

Ingmarie Munktell. Samtliga valdes på 2 år. 



c. Valberedning: för länsmuseerna: Inga Göransson och Bengt Edgren, för 
centralmuseerna: Staffan Bengtsson, för kommunala museerna: Göran 
Larsson och för övriga museer: Robert Sjöö (sammankallande). 

d. Revisorer: Ove Andersson och Tor Carlsson samt revisorssuppleant 
Michel Blanc. 

e. Styrelsen fick i uppdrag att bereda frågan om arvoderingar inför nästa 
årsmöte. 
 

13 Föreslogs och fastställdes oförändrade årsavgifter. 
1-10 anställda 1 500:- 
11-50 anställda 5 000:- 
51-100 anställda 10 000:- 
101- anställda 15 000:- 
 
 

14 Beslut om stadgeändring §3 om medlemskap togs upp på årsmötet 2010. 
Följande stadgeändringen stadsfästes: 
Som fullvärdig medlem antas juridisk person som bedriver museiverksamhet. 
Som associerad medlem utan rösträtt antas juridiska personer med 
verksamhet som inte går att hänföra till museiverksamhet men som stödjer 
förbundets syfte. 

 
 

15 Anmälningar från styrelsen: 
a. Hantering av associerade medlemskap utan rösträtt vid årsmöten med en 

årlig avgift a 1.500:- samt 2 medlemskort per år. Varje medlemsansökan 
bereds av styrelsen. För att bli fullvärdig medlem enligt ICOM krävs 
samlingar, tillgänglighet, kompetens och identifiering som museum. 

b. Verksamhetsplanen kommer att vara en rullande 2-årsplan. 
 

16 Ordföranden lars Amréus avtackade avgående ledamöterna Robert Sjöö och 
Maria Malmlöf för gott styrelsearbete ( med replik från båda två ) samt 
avgående Urban Skoglund varefter årsmötet förklarades avslutat. 
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