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Verksamhetsberättelse 2012 

 

Verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 

 
Året 2012 var förbundets 22:a verksamhetsår.  

Vid årsmötet 2012 presenterades en utredning om förbundets dåvarande verksamhet samt idéer och 

tankar om förbundets framtida utveckling. Styrelsen fick i uppdrag att under året arbeta fram en 

alternativ verksamhetsplan, som skulle presenteras vid nästkommande årsmöte. Styrelsens 

sammansättning beslutades och har med adjungerade ledamöter uppgått till 12 personer, och har haft 

sju protokollerade möten. Dessutom har enskilda ledamöter haft ett antal samtal och möten i specifika 

ämnesfrågor. 

Förbundets stadgar. 

Till grund för förbundets verksamhet och styrelsens arbete ligger stadgarna, som anger att ändamålet 

är att stimulera till bildande, stödja i utveckling samt skapa ett nätverk mellan museivänföreningar. I 

vårt projektarbete har frågan ställts – kan vi inte utveckla förbundets verksamhet att omfatta även 

andra vänföreningar inom kulturområden, som musik, dramatik och även konsthallar. Detta skulle ge 

en bredare bas och en större tyngd i vår verksamhet, såväl ekonomiskt som handlingskraftigt. Vid 

årsmötet skall ett förslag presenteras, ”Sveriges Vänföreningar inom konst och kultur”, samt nya 

stadgar som är anpassade till denna verksamhet. 

Kommunikationsplan. 

Med utgångspunkt från den utökade verksamheten skall en kommunikationsplan utarbetas, vår 

hemsida omarbetas och en strategi fastställas. Den stora utmaningen för styrelsen blir att finna aktuella 

frågeställningar som medlemmarna finner relevanta, samt etablera kontakter och nätverk, såväl med 

museer och huvudmän för andra kulturinstitutioner som med politiker och övriga beslutsfattare. 

Volontärer. 

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. 

Sveriges Museer 

Förbundet har sina medlemmars uppdrag att agera och förhandla i frågor som man har av gemensamt 

intresse. En viktig part i dessa frågor är museernas riksorganisation. Styrelsen har haft regelbundna 

möten med dess Generalsekreterare, och vi känner att det finns ett intresse och förståelse för de 

frågeställningar som diskuterats. Framför allt gäller detta försäkringsfrågan,  men tyvärr måste 

försäkringen avvecklas 2012 på grund av för dålig anslutning från förbundets medlemmar.  

 



 
 

 

En etikkod har även diskuterats och fastslagits av styrelsen. Den skall på ett klart och tydligt sätt 

beskriva det ansvarsförhållande som gäller mellan vänföreningen och museet, samt den ömsesidiga 

respekt som är en förutsättning för ett konstruktivt och framgångsrikt samarbete. 

Aktuella frågor. 

Förbundet har haft och kommer att ha, en löpande information och uppföljning av aktuella frågor inom 

ekonomi och politik. Detta sker i form av möten eller seminarieverksamhet, inom områden som 

skatter, avdragsrätt, gåvor och sponsring. 

World Federation of Friends of Museums. 

Förbundet är en av stiftarna och har en representantplats i dess Council. WFFM som har ett 50 tal 

medlemsländer i Europa, Asien, Argentina, och Syd & Nordamerika, har varje år sitt årsmöte spritt 

mellan världsdelarna. Det ger en mycket intressant inblick i andra länders kultur i allmänhet, samt vän 

och volontärsverksamhet i synnerhet. Årsmötet 2012 var i Sao Paulo och 2013 har varit i Seoul.  

WFFM har ett nära och konstruktivt samarbete med museernas världsorganisation, ICOM. 

 

Stockholm i maj 2013. 

Styrelsen 

  



 
 

Förslag till vinstdisposition 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 

 Balanserat kapital 39.424 

 Årets vinst   6.134 

 

Disponeras så att 

 

 I ny räkning överföres  45.558 

 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

 

Stockholm den 11 mars 2013 

 

 

 

………………………… …………………………               …………………………  

Göran Groth        Inger Wijnbladh Margareta  Brandberg 

 

 

………………………… …………………………               …………………………  

Louise Nordenfelt                   Hans Christner      Gunilla Axsäter 

 

 

………………………… …………………………               …………………………  

Staffan Gullander     Pontus Silfverstolpe Viveca Axell Hydén 

 

 

………………………… …………………………                

Lisa Skogh      Christina d´Otrante 

 

 

 

Ledamöter vilka på styrelsemöte 2013-03-11 erhållit uppdraget att på styrelsens vägnar underteckna 

verksamhetsberättelsen. 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den 

 

 

…………………………….. 

Margareta Essén 



 
 

 

Årsredovisning 2012 för Förbundet Sveriges Museivänner 

 

Resultaträkning 1 jan-31 dec 2012 
(Belopp i kr) 

 

Förbundets intäkter     2012            2011 

                 
Medlemsavgifter  14 500 12 500 

Försäkringspremier -    28 201  

Summa intäkter  14 500 40 701 

                                            

Förbundets kostnader 
 

Administration inkl hemsidan 2775 1 894    

(varav plusgiro 921) 

WFFM årsavgift 3 457 3 475 

Vändagar och årsmöte -  1 152    

Styrelsen,lokal 2 134                2 025 

Medemsförsäkring -  42 000 

Summa  kostnader( hela kr) 8 366 50 546 

 

Rörelseresultat 6 134 -9 845 

   

 

 

Balansräkning  
 2012-12-31 2011-12-31 

Tillgångar 
Plusgiro 45 558 39 424 

   

Summa tillgångar 45 558  39 424

  

Eget kapital och skulder 
 

Eget kapital 

Disponibla medel  39 424                            

Årets resultat           6 134                                                45 558   39 424

  

   

  

Summa eget kapital o skulder 45 558 39 424 


