
 

 

Årsmötet 2021 
 

- DAGORDNING 

- VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

- STYRELSENS FÖRSLAG MEDLEMSAVGIFTER 2022 

- FÖRSLAG STADGEÄNDRING  

 

 

  



Riksförbundets årsmöte den 28 april 2021, digitalt 

 

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 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

Förslag till ordförande:   

• Niklas Cserhalmi, Arbetets museum.  

 

Ledamöter som förslås till omval: 

• Britta Söderqvist, Göteborgs stad. 

• Ulf Renlund, Försvarsmuseum Boden.  

• Jonas Hellberg, Kalmar läns museum. 

 

Ledamöter som föreslås till nyval: 

• Karolina Petersen, Mjellby konstmuseum. 

• Lisa Månsson, Naturhistoriska riksmuseet 

• Peter Skogh, Tekniska museet, fyllnadsval 1 år (ersätter ledamot Niklas Cserhalmi) 

 

Tidigare invalda ledamöter som ingår i styrelsen 2021:  

• Cecilia Johansson, IKEA Museum. 
 

• Olof Hermelin, Östergötlands museum. 
 

REVISORER 

Valberedningen har uppdragit till Sveriges museers kansli att lägga förslagen 

• Lena Henningsson, Vinslöv. 
 

• Anna Rödén, Mölndal 
 

• och som revisorssuppleant föreslås Anna Ståhl, Östersund 

 



. 

FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 

 

Bakgrund:  Förbundet använder indexuppräkning LPIK från Sveriges kommuner och regioner för att 

beräkna kommande medlemsavgifter. Med anledning av att ingen uppräkning har gjorts sedan 2019 

samt ekonomiska konsekvenser för museibranschen föreslår styrelsen en marginell uppräkning 

lägre än LPIK:s indexuppräkning av medlemsavgifterna från 2022. Se bifogad tabell.   

 

Fullvärdigt medlemskap 2019-2021 2022 

1-10 anställda 2 900 kr 3 020 kr 

11-25 anställda 9 600 kr 9 990 kr 

26-50 anställda 11 400 kr 11 860 kr 

51-75 anställda 19 100 kr 19 870 kr 

75-100 anställda 23 900 kr 24 856 kr 

Fler än 100 anställda 29 900 kr 31 100 kr 

 

Museikoncerner, en basavgift i 
enlighet med ovanstående 
baserat på antalet anställda 
och tillägg på 7500 per 
koncern 

7 500 kr 7 800 kr 

 

Associerat medlemskap 2019-2021 2022 

 2 900 kr 3 020 kr 

 

  



FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, ANDRA OMRÖSTNING 

 

Förslag till stadgeändring avseende §4 Inval av medlemmar  

Beslutades av årsmötet den 28 april 2020. 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. Vid årsmötet den 28 april 2021 tas härmed förslaget upp för beslut igen. 

 

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 föreslår 

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.  


