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Riksförbundet Sveriges Museers årsmöte den 28 april 2020, Stockholm  

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.  

9. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.  

10. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen.  

11. Val av:  

a. Ordförande för ett år  

b. Övriga ledamöter  

c. Valberedning  

d. Revisorer  

12. Fastställande av medlemsavgifter.  

13. Förslag till stadgeändring avseende §4 Inval av medlemmar 

14. Årsmötet avslutas. 



Valberedningens förslag till årsmötet: 
 
Ordförande att välja på 1 år: 
Valberedningen föreslår omval av Maria Jansén, Statens historiska museer  
  
Ledamöter att välja: 
Valberedningen föreslår omval av: 
·         Niklas Cserhalmi, Arbetets museum, väljs på 2 år 
·         Olof Hermelin, Östergötlands läns museum, väljs på 2 år 
·         Jonas Hellberg, Kalmar läns museum, väljs på 1 år (invaldes 2019 på 1 år som 
fyllnadsval) 
  
Valberedningen föreslår nyval av: 
·         Cecilia Johansson, IKEA Museum, väljs på 2 år 
  
Övriga styrelseledamöter:  
Ledamöter valda på 2 år 2019: 
·         Henrik Lindborg, Polismuseet  
·         Patrik Steorn, Thielska galleriet  
·         Britta Söderqvist, Göteborgs stad  
·         Ulf Renlund, Försvarsmuseum Boden 
 

 
 
Revisorer: 
·         Ove Andersson, Tandsbyn  
·         Lena Henningsson, Vinslöv 
·         Anna Röden, Trollhättan  

 

 



Förslag till stadgeändring  

avseende §4 Inval av medlemmar 

 

I Riksförbundet Sveriges Museers stadgar refereras idag till ICOM:s definition av museiverksamhet 
under paragrafen som beskriver inval av medlemmar.  

Då det nu finns en museilag i Sverige förelår styrelsen att paragrafen om inval justeras och istället 
hänvisar till definitionen §2 i Museilagen  där det står  

”Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, 
bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan 
och människans omvärld” 

ICOM:s nuvarande definition arbetas dessutom för närvarande om. 

 

Nuvarande skrivning: 

§4. Inval av medlemmar 
Styrelsen beslutar om medlemskap. ICOM:s definition av museiverksamhet skall vara vägledande 
vid inval av nya medlemmar. 

 

Förslag till ny skrivning: 

§4. Inval av medlemmar 
Styrelsen beslutar om medlemskap. Andra paragrafen i museilagen SFS 2018:563 §2 skall vara 
vägledande vid inval av nya medlemmar. 

 

 

 

Enligt §15 ska beslut om stadgeändring fattas av två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och det 
andra ej får hållas tidigare än efter tre månader. 
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