
Anteckningar från SVK:s informationsmöte på Sjöhistoriska museet den 15 mars 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 
 
Bengt Telland, ledamot i Tekniska Museets Vänner 
Johan Martin-Löf, Ledamot i Tekniska Museets Vänner 
Per Wedin, skattmästare i Tekniska Museets Vänner 
Anna Hegnell, Moderna Museets Vänner 
Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets Vänner 
Lennart Lundh, kassör i Postmusei Vänner 
Johan de Geer, Revisor i SVK 
Anna Westin, Östasiatiska Museets Vänner 
Carl-Johan Gestrup, Millesgårdens Vänner 
 
Hans Christner hälsade alla närvarande välkomna. Meddelade även att SVK:s årsmöte kommer att 
hållas den 31 maj på Tekniska Museet kl. 14.30. Nedanstående punkter står på dagens agenda:  
 

1. Dataskyddsförordningen Monica Billmark.  
Europaparlamentets och Rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

2. En kort presentation av projektet ”Museets bäste vän” Anders Björklund 
3. Medlemsinformation 
4. Stefan Bohman berättar om ICOMs (the International Council of Museums) verksamhet. 

 
Presenterades i korthet innehållet i den nya Dataskyddsförordningen, som gäller från den 25 maj 
i år och enligt vilken, i integritetsskyddande syfte, nya krav ställs på insamling och behandling av 
personuppgifter. Dessa krav gäller även ideella föreningar som museivänföreningarna. 
 
Vi måste redovisa de principer enligt vilka vi insamlar, lagrar och även gallrar personuppgifter. 
Monica Billmark från ”Sveriges Marina Museer” redogjorde för det arbete hon bedriver med  
de marina museernas vänföreningar. Viktigt att notera att lagens begrepp ”personuppgiftsansvarig ” 
avser föreningen (ytterst styrelsen) medan den som behandlar personuppgifterna sköter registrena 
benämnes ”personuppgiftsbiträde”. 
 
Per Wedin från Tekniska Museets Vänner redogjorde för vilka principer TMV avser följa vid 
insamlande av erforderliga personuppgifter. Han nämnde vidare att föreningen vid utskick till 
medlemmarna av årsavgiftsavierna skulle framhålla att fortsatt medlemskap/inbetalning av 
årsavgiften innebär samtycke till föreningens lagring av personuppgifter, som tidigare inlämnats 
till föreningen eller som kommer att inlämnas framöver. Viktigt att ange, i sammanhanget, är 
hur många år efter utträde ur föreningen vissa personuppgifter (ev. alla) kommer att gallras ut. 
Per påpekade att vid dödsfall gäller inte lagen varför gallring då inte måste ske pga. den nya  
förordningen, men det kan ju finnas andra skäl att gallra. 
 
 



Ordföranden nämnde att man inte var färdig ännu inom Sjöhistoriska men att man idag registrerar 
”namn, adress, epost och sådana programverksamheter medlemmen deltagit i”. Avsikten 
är att gallring skall ske 3 år efter medlemmens utträde. Av föreningshistoriska skäl skulle 
 man dock gärna behålla medlemsnamn och bostadsort i registren. 
 
Per Wedin åtog sig att låta SVK:s medlemmar ta del av det medlemsbrev TMV skickar till 
sina medlemmar i denna fråga genom en kopia till Inger Wijnbladh. 

 
”Museets bäste vän” Kort sammanfattning 
Anders meddelade att 2 enkäter har gått ut till c:a 150 Museum/Vänföreningar samt till Riksförbundet 
Sveriges Museer och ICOM. 40 svar har hittills inkommit men svarstiden har ännu inte gått ur. Stefan 
läste upp några av svaren. Anders och Stefan har även skickat enkäten till Riksantikvarieämbetet och 
Kulturrådet. De är positiva och ser fram emot resultatet som skall publiceras 2019. 
 
Per Wedin, Tekniska Museets Vänner. Ställde frågan om det är vanligt att ngn från Museet sitter med 
i Vänföreningen. Anna Hegnell, Moderna Museets Vänner tycker detta är mycket bra. Museichefen 
sitter med i deras Vänförening dock utan rösträtt. Sjöhistoriska har också detta upplägg - ingen 
rösträtt. Vasamuseets chef sitter med i Vänföreningen (enl. stadgarna). Även i Millesgårdens vänner 
sitter museichefen med i styrelsen.  
 
Medlemsinformation 
Vasamuseets Vänner har ett nytt ”kanonprojekt” i samarbete med Brittiska Ambassaden och 
Holländska Ambassaden. Ett stort antal kanoner saknas efter Vasas förlisning för 390 år sedan.  Man 
börjar nu forska i vad som hänt med dessa kanoner. 

 Ev. finns en kanon kvar på botten. 

 Några av de kanoner som bärgades såldes eventuellt till England eller Holland.  

 Har någon tagit dessa som troféer eller har de smälts ned? Vetenskap och Allmänhet hjälper 
till att forska i detta. 

Resultatet kommer att läggas fram vid 400-årsjubileet om 10 år. 
Vasamuseet har också ordnat Vasakalas för barn upp till 10 år. 
 
Moderna Museets Vänner berättade om sina framgångar att få yngre människor attraherade av 
museet. Idag har Vänföreningen 7500 medlemmar varav 23% är mellan 15-30 år, 19% mellan 31-45 
år, 25% mellan 46-60 år, 25% mellan 46-60 år, 29% mellan 61-75 år och 4% över 76%. Fördelningen 
mellan män och kvinnor är nästan lika med 47% män och 53% kvinnor. 
För 10 år sedan såg det inte alls ut så här. Man har jobbat hårt för att uppnå detta, bl.a. genom FB 
och nyhetsbrev som mailas ut till medlemmarna. Man skickar även ut en medlemstidning med post 3 
ggr/år. 
 
ICOM och dess etiska regler 
ICOM står för International Council of Museums. ICOM bildades 1946, 164 nationer är medlemmar.  
Generalkonferenser vart tredje år. År 2004 tillkom de etiska reglerna. 
Det finns en svensk ICOM avdelning och huvudkontoret ligger i Paris i UNESCOS lokaler. 
 
Stefan redogjorde kortfattat om ICOM:s etiska regler och tog ett ex: Nordiska museet hade några 
rostiga kanoner som man ville bli av med. Dessa erbjöds till Vasamuseet som tackade nej. I vanliga 
fall får föremål från museer ej säljas men om man inte hittar ngn som vill ha föremålen ifråga får 
dessa säljas men intäkterna måste gå tillbaka ursprunget (samlingsavdelningen).   
 
Som medlem i ICOM stöder man verksamheten. Som pensionär kostar detta kort 360kr/år och man 
får då tillgång till alla museer i hela världen.  



 
Mötesdeltagarna bjöds på kaffe, toscakaka och hemgjord blåbärskaka. Ordföranden tackade alla 
mötesdeltagarna för visat intresse, varefter mötet avslutades. 
 
Stockholm den 15 mars 2018 
 
Hans H Christner gm Inger Wijnbladh 


