Anteckningar från SVK:s informationsmöte på Sjöhistoriska museet den 15 november 2018
Närvarande:
SVK
Hans Christner, Sjöhistoriska Museets Vänner, ordförande i SVK
Anders Björklund, Etnografiska Museets Vänner
Stefan Bohman, ordförande i Scenkonstmuseets Vänförening
Ulla Edberg, Programkoordinator Tehuset, Etnografiska museet
Inger Wijnbladh, sekreterare i SVK
Staffan Gullander, Thielska Galleriets Vänner
Per Wedlin, Tekniska Museets Vänner
Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets Vänner
Anna Westin, Östasiatiska Museets Vänner
Hildegard Keijer, Millesgårdens Vänner
Bengt Telland, Tekniska Museets Vänner
Göran Groth, f.d. ordförande i Vänner Musik på Slottet
Mikaela Eckered, Arkitekturmuseets Vänner
Annikki Wahlöö, Biologiska Museets Vänner
Barbro Weberg, ordförande i Biologiska Museets Vänner
Clas Gunther, Etnografiska Museets Vänner
Karsten Larsen, ordförande i Tekniska Museets Vänner
Åke Matton, v. ordförande i Gävle Musei Vänner
Anna-Kaisa Öhgren, kanslichef på Nordiska museets och Skansens Vänner
Lennart Hjelte, ordförande i Nyköpings Flyghistoriska Förening
Gunnar Lithén, ordförande i Postmusei Vänner
Sven Wifstrand, Livrustkammarens Vänner

Hans hälsade alla välkomna och uttryckte sin glädje över att det var så många närvarande. Vi
började mötet med att alla närvarande fick presentera sig.
Agenda för dagen:
1.

Ny medlem. Biologiska Museets Vänner har blivit medlem i SVK. Barbro Weberg och Annikki
Wahlöö berättade något om sin vänförening, som bildades i början av 2017 inför den
förestående nedläggningen av museet.

2. Projektet ”Museets bästa vän” en delrapport
3. Nästa års verksamhet
4. Frågestund
Museets bäste vän
Projektarbetet genomförs av Anders Björklund och Stefan Bohman, medlemmar i SVKs styrelse.
Anders och Stefan har båda mycket lång erfarenhet av olika museer. Det har till stor del baserats på
ett omfattande enkätmaterial, som utarbetades och distribuerades till museer och vänföreningar
under årets början. I en del fall har enkätsvaren följts upp med djupintervjuer.

Svaren ger en god bild av den svenska museivänföreningsverksamheten i dag. Vissa frågeställningar
kommer särskilt att belysas i rapporten. Det gäller bl. a betydelsen av:
Föreningens fokus/identitet (vad identifieras vänföreningen med) – ämne, geografisk ort,
samlingar, museibyggnad eller annat.
Expertrollen en viktig fråga för museer och vänföreningar är hur man kan utnyttja den
expertkompetens, som finns hos många föreningsmedlemmar.
Nyttan - både medlemmarnas nytta av medlemskapet och framför allt museernas nytta av
föreningarna (ekonomiskt och personellt). T.ex föreningarnas gåvor, såväl mindre som i en del
fall mycket stora, stipendier, forskningsbidrag, utställningar, mm. Föreningarnas
volontärinsatser, som man i växande grad och i olika former ser i museivärlden.
Informationsstöd, dvs vänföreningarna som kommunikationskanal, för många en viktig del i
museets nätverk.
Särskilt intresse tilldrar sig också de museer som inte har eller önskar sig vänföreningar, men som
bygger nät av andra kontakter med civilsamhället.
Projektrapporten, som kommer att bli ganska omfattande, lämnas till RÄ före årets slut. En redigerad
version distribueras till SVKs medlemmar under februari månad. I vår kommer en arbetsgrupp med
deltagande från Kulturdepartementet, RÄ och Riksförbundet Sveriges Museer att sammanträffa med
SVK representanter (intresserade SVK medlemmar kommer att inbjudas) för att diskutera hur vi kan
gå vidare med att utveckla vänföreningsrörelsen och bör vi göra det. Beroende på utfallet av detta
möte kommer ev. en konferens att anordnas under hösten.

Nästa års verksamhet
I mars kommer vi arrangera sedvanligt infomöte (med lite mer tid för medlemsinformation).
Under våren vill vi också enligt vad som berättades i föregående punkt bjuda in till en arbetsgrupp
rörande projektets slutsatser.
Den 23 maj håller Föreningen årsmöte (förmodad start 14.00). Inbjuden talare är Carl-Jan Granquist
som skall berätta om planerna på ett gastronomiskt museum.
Vi överväger också att till hösten arrangera ett eller flera seminarier, som kommit fram under
projektarbetet, t ex hur vänföreningarna kan använda sig av sociala medier i kommunikation och
medlemsrekrytering.

Frågestund
Då presentationen av "Museets bästa vän" kom att dra ut på tiden blev det tyvärr inte någon tid över
för en allmän informations- och frågestund.

Mötesdeltagarna bjöds på kaffe och saffranskaka. Ordföranden tackade alla mötesdeltagarna för
visat intresse, varefter mötet avslutades.
Stockholm den 15 mars 2018

Hans H Christner gm Inger Wijnbladh.

