
 

 

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

  

   
 

2017-03-10 

     

 

Till 

    Medlemmarna i Riksförbundet 

    Sveriges museer 

    

Kallelse till årsmöte i Riksförbundet Sveriges museer 
 

Varmt välkommen till årsmöte onsdag den 26 april 2017, kl 13.30. Som vanligt håller vi 

vårt årsmöte i samband med Sveriges museers vårmöte som i år är förlagt till Södertälje. 

Utöver de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Riksantikvarieämbetet och 

Myndigheten för kulturanalys att informera. Hela programmet hittar du på nästa sida. 

 

2017 kommer att bli ett mycket viktigt år för svenska museer. På riksdagens bord ligger 

just nu propositionen Kulturarvspolitik som beskriver regeringens övergripande 

kulturarvspolitiska prioriteringar med bl.a. förslag om inrättandet av en museilag och ett 

samlat ansvar för museifrågor hos Riksantikvarieämbetet. 

 

De förändrade ansvarsområdena på museiområdet föranleder Sveriges Museer att 

utveckla och skärpa sin roll som branschorganisation. Vår utgångspunkt är att tillvarata 

och driva den svenska museisektorns gemensamma intressen i dialogen med 

Riksantikvarieämbetet kring deras nya roll. Våra ledord är att främja och påverka och det 

ska vi göra utifrån era önskemål som medlemmar. Därför startar vi nu ett arbete med att 

fånga upp medlemmarnas förväntningar på den nya museimyndigheten. Närmaste 

aktivitet är museibarometern till våra museichefer under mars månad med frågor kring 

Sveriges Museers utvecklade roll. På årsmötet kommer vi att ta detta vidare och tillfälle 

ges till fördjupad dialog direkt med Riksantikvarieämbetet. 

 

Än en gång välkommen till ett intressant och viktigt årsmöte! 

 

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER 

 
Maria Jansén  

Ordförande                                          / 

 

 

 

 

 
Mats Persson 

Generalsekreterare 

   

    



 

 

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

   
 

 

 

 

 

 

 

Program 
Årsmöte med Riksförbundet Sveriges museer: 

Tid:  Onsdag den 26 april 2017, kl 13.30-16.30 

Plats: Södertälje stadshus 

 

 
Riksantikvarieämbetets museidialog 

I propositionen Kulturarvspolitik föreslår regeringen att Riksantikvarieämbetet skall ges 

ett samlat ansvar för museifrågor. Ulrika Mebus kommer att ge en information om 

museidialogen och arbetet med att forma Riksantikvarieämbetets nya museiuppdrag. 

 

Myndigheten för kulturanalys 
Myndigheten för kulturanalys informerar om tre färska rapporter: 

- Hot och hat: Redovisa vår undersökning av hur och i vilken omfattning museerna 

varit utsatta för hot och hat. 

- Fri entré effekt på besökstalen: En rapport om besöksutveckling för de centrala 

museerna med tonvikt på besöksförändringar för de med och utan fri entré. 

- Lönebidrag över tid på museer: En studie över lönebidragsanställningars 

utveckling över tid på museer 

 

Årsmöte 

Riksförbundet håller årsmöte och styrelsen informerar om aktuella frågor.  

– Riksförbundets verksamhet de kommande åren. 

– Sveriges Museers utvecklade roll. 

– Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingar kommer att finnas 

tillgängliga två veckor innan årsmötet på vår hemsida, www.sverigesmsueer.se . 

 

 

http://www.sverigesmsueer.se/

