Förbundet Sveriges Museivänner
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011.

Den 3 maj 2011 hade förbundet sitt årsmöte på Livrustkammaren och ett 20-tal medlemmar
hade samlats för att ta del av förbundets verksamhet. Under innevarande verksamhetsår
har styrelsen haft 6 sammanträden, och ett flertal möten har hållits i arbetsgrupperna för
särskilda projekt.
Aktuella frågor under året har varit;
Försäkringen. Den gruppförsäkring för ansvar och olycksfall, som förbundet upphandlade
2010, har inte heller detta år fått tillräcklig anslutning, utan förbundet har fått bidraga till
minimipremien. Styrelsen har fattat beslutet att annullera avtalet, och varje vänförening får
nu upphandla sin egen försäkring. Riksförbundet Sveriges Museer beklagar mycket den
uppkomna situation.
Folkuniversitet. Förbundet har utvecklat ett givande samarbete, som resulterat i 4
kulturmöten. Den 11 december med rubriken, Kultur en ständig framtid, med medverkan av
bl.a. Michael Storåkers, Emma Stenström och Cay Bond. Samt 3 Vänföreningsmöten med
Nationalmuseum, Livrustkammaren och Arkitekturmuseet. Samtliga möten har varit såväl
välbesökta som uppskattade. Kulturdepartementet. Vi har försökt att få igång en dialog
med handläggare på departementet, framför allt med tanke på volontärfrågorna, som
regeringen har för avsikt att aktivera inom museerna. Tid var avsatt med statssekreteraren,
men denna avgick strax för mötet. Förbundet har haft en löpande kontakt med
Riksförbundet Sveriges Museer.
Enkätundersökning. Samtliga medlemsföretag har kontaktats, för att få en uppfattning om
hur förbundet uppfattas av vänföreningarna, behov av försäkringen samt hur vi bäst kan
stödja deras verksamhet. Resultatet kommer att presenteras på årsmötet.
WFFM, (World Federation of Friends of Museums). Ordförande deltog i årsmötet 2011, som
hölls i Köpenhamn. WFFM har samtliga EU länder som medlemmar, ett flertal länder från
Sydamerika och Asien samt Australien. Organisationen är en paraplyorganisation vad gäller
globala kulturfrågor och har ett nära och väl fungerande samarbete med ICOM, museernas
internationella samarbetsorganisation. Världskongressen 2012 avhölls i Sao Paulo, Brasilien
och 2013 kommer att vara i Sydkorea.
Stockholm i maj 2012.
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