
 
 

Förbundet 

Sveriges Museivänner  

 

Protokoll fört vid årsmöte 

Måndagen den 3 juni 2013 på Isbrytaren Sankt Erik, Stockholm 
 

 

Närvarande: 

Göran Groth FSM 

Inger Wijnbladh FSM 

Gunilla Axsäter FSM 

Margareta Brandberg FSM 

Hans Christner FSM 

Staffan Gullander FSM 

Louise Nordenfelt FSM 

Viveca Axell Hedén FSM 

Lisa Skogh FSM 

Karin Bruhn-Möller Nationalmusei Vänner 

Ulrika Sandström Klinth Gävle Musei Vänner 

Mikaela Eckered Arkitekturmuseets Vänner 

Gustaf Ankarcrona Postmusei Vänner 

Gert Ekström Tekniska Museets Vänner 

Lars Grundberg Östasiatiska Museets Vänner 

Carl-Johan Gestrup Millesgårdens Vänner 

Hildegard Keijer Millesgårdens Vänner 

Johan De Geer Nationalmusei Vänner. 

 

 

Visning av Isbrytaren Sankt Erik 

Eftermiddagen började med en intressant visning av Isbrytaren Sankt Erik där vi fick besöka 

allt från Kommandobryggan ner till maskinrummet. 

 

Ordförandes hälsningsanförande 

Ordförande Göran Groth hälsade de närvarande 18 medlemmarna välkomna till årsmötet. 

Därefter fick alla möjlighet att presentera sig och sin förening. Ordföranden informerade om 

verksamhetsåret 2012 enligt utdelad Verksamhetsberättelse. 

 

Den arbetsgrupp som blev tillsatt vid årsmötet 2012 har enats om att bredda FSM till att 

omfatta även Vänföreningar inom Konst och Kultur. Förslag om namnbyte och förslag till nya 

stadgar har diskuterats. 

 

En ny hemsida är under upparbetning och en kommunikationsplan kommer att tas fram av 

den nya styrelsen.  

 

Under året har samtal förts med såväl Riksförbundet Sveriges Museer som med 

Volontärbyrån, att finna ett regelprogram som skall ge klara riktlinjer vad gäller volontärernas 

arbetsområden, ansvarsförhållanden samt ett adekvat försäkringsskydd. Detta är en mycket 

viktig fråga, som har såväl en politisk som ekonomisk dimension, och får inte komma fel i sin 

vidare utveckling. 



 
 

Ordföranden informerade även om World Federation of Friends of Museums (WFFM) som 

har ett 50-tal medlemmar över hela världen. Man träffas 1 gång/år och Sverige sitter med i 

Council. 

 

Ordföranden gick därefter igenom förslag till stadgarna. 

 

 

Årsmöte 

 

§1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

 Till ordförande valdes Göran Groth och till sekreterare Inger Wijnbladh. 

 

§2.  Upprättande av röstlängd och fullmakter. 

 Beslöts att vid behov använda närvarolistan som röstlängd. Inga fullmakter hade inkommit. 

 

§3.  Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid. 

 Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet vara utskickad senast tre veckor före årsmötet. 

 Kallelsen var utsänd via e-post den 10 maj. Mötet fann att utlysningen skett stadgeenligt. 

 

§4.  Val av justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. Mötet valde Carl-Johan Gestrup, Millesgårdens Vänner. 

 

§5.  Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen godkändes. 

 

§6.  Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 

 Inga frågor ställdes och Verksamhetsberättelsen och Resultat- och Balansräkningen fastställdes. 

 

§7.  Då Margareta Essén ej hade möjlighet att närvara föredrog Göran Groth 

revisionsberättelsen och mötet godkände denna. 

 

§8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 I enlighet med revisorns förslag beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

 

§9.  Beslut om namn 

 Mötet beslöt i enlighet med arbetsgruppens förslag:  

 Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur (SVK) 

 

§10. Beslut om nya stadgar. tillägg 

§3.2 Årsavgiften skall helst erläggas före årsskiftet eller i början av verksamhetsåret dock 

senast den 31 januari. 

§8.3 sista meningen: Dessa skall användas för ändamål, som gagnar kulturverksamhet 

 Därefter beslöt mötet i enlighet med arbetsgruppens förslag. 

 

§11. Val av ordförande. Då Göran Groth har avsagts sig omval föreslog Valberedningen nyval 

av Ulrika Sandström Klinth. Mötet valde enligt valberedningens förslag Ulrika 

Sandström Klinth till ordförande för 2013.  

 

 



 
 

§12. Val av styrelseledamöter. 

 I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes till årsmötet 2014:  

Gunilla Axsäter, Hans Christner, Staffan Gullander, Inger Wijnbladh, Viveca Axell 

Hedén, Pontus Silfverstolpe och Lisa Skog.  

 

 Louise Nordenfelt, Christina d´Otrante och Margareta Brandberg har avsagt sig omval. 

 

 Som ny ordinarie ledamot föreslog valberedningen: 

 Karin Bruhn-Möller, Nationalmusei Vänner. Mötet valde enligt valberedningens förslag. 

 

§13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

 Valberedningen föreslog Margareta Brandberg och Johan De Geer som revisorer. 

 Mötet valde enligt valberedningens förslag. 

 

§14. Val av valberedning. 

 Till valberedning valdes Göran Groth och Louise Nordenfelt.  

  

§15. Beslut om medlemsavgift för 2014. 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2014, dvs 500 kr för vänföreningar med 

upp till 1000 medlemmar och 1000 kr för vänföreningar med över 1000 medlemmar. 

 Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

  

§14. Övriga frågor. 

Mikaela Eckered, Arkitekturmuseets Vänner tog upp frågan om vänföreningarna i landet 

inte borde samarbeta mer och t ex erbjuda sina medlemmar förmåner på andra museer. 

Samarbetet skulle bl.a. kunna innebära att ett museums vänförening och museum ger en 

annan vänförenings medlemmar rabatterat inträde. Styrelsen lovade titta på detta. 

 

Gert Ekström, Tekniska Museets Vänner vill ha tillbaka försäkringen för sina 

medlemmar. Efter den medlemsenkät som gjorts togs försäkringen bort under förra året. 

Försäkringsfrågan har tagits upp med Riksförbundet Sveriges Museer. Vi avvaktar svar. 

Ordföranden påpekade att i Europa är Sverige det enda land som inte har försäkring för 

sina volontärer. 

 

§15. Ordföranden framförde tack till Sjöhistoriska Museet som ställt lokal (Isbrytaren Sankt 

Erik) till förfogande för årsmötet, tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

Ulrika Sandström Klinth avtackade Göran Groth, Louise Nordenfelt och Margareta Brandberg  

som nu efter många år lämnar styrelsen. 

 

Stockholm i juni 2013 

 

 

Göran Groth, ordförande  Inger Wijnbladh, sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Carl-Johan Gestrup 


