Protokoll för ArbetSams årsmöte, verksamhetsåret 2009
16 april 2010, Marinmuseum Karlskrona
§ 1

Årsmötets öppnande
Ordförande Stig Grehn inledde årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna
till årsmötet.

§ 2

Fastställande av ombudsförteckning
Mötesdeltagarna har prickats av vid registreringen och varje museum har
möjligheter att skicka två representanter. I ombudsförteckningen är 70 ombud från
50 medlemsmuseer registrerade, utöver det röstade 3 enskilda medlemmar.

§ 3

Årsmötets stadgeenliga utlysande
2009-12-18 Inbjudan till samtliga medlemmar, med begäran om nomineringar och
förslag. Via postförsändelse
2009-12-18 Preliminärt program presenterat i Nyhetsbrev
2010-02-15 Inbjudan med program till samtliga medlemmar, via post försändelse.
2010-02-19 Påminnelse i Nyhetsbrev med program länkat till www.arbetsam.com
Beslut 1: Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 4

Fastställande av dagordning
Beslut 2: Att godkänna dagordningen.

§ 5

Val av årsmötesfunktionärer

a.

Ordförande
Beslut 3: Till ordförande för årsmötet valdes Hans Hedman, Varvshistoriska
föreningen i Karlskrona.

b.

Sekreterare
Beslut 4: Till sekreterare för årsmötet valdes Torsten Nilsson, Arbetets museum.

c.

Två justerare tillika rösträknare
Beslut 5: Till justerare tillika rösträknare valdes Kerstin Sandberg, Pythagoras
Industrimuseum i Norrtälje och Katrin Bjeromme, Remfabriken i Göteborg

§ 6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks rubrik för rubrik och mötesdeltagarna fick
möjlighet att ge sina kommentarer.
Anders Svensson kommenterade att det var fel i bildtexten på sidan nio, det skall
vara Christer Fredriksson.
Stig Grehn kommenterade att enkäten bland annat ledde fram till att vi under hösten
2009 genomfört två kurser i utställningsbyggande, vilket efterfrågats i
medlemsundersökningen.
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En synpunkt som framkom var att katalogen börjar bli väl stor, man kanske borda
dela upp katalogen i flera delar. Stig Grehn replikerade med att ArbetSam skall vara
verksamma över hela landet och därför måste alla landskap finnas med.
Avslutningsorden lästes i sin helhet av mötesordföranden.
Beslut 6: Att fastställa verksamhetsberättelsen med ändring av bildtext på sidan nio.
§ 7

Ekonomisk berättelse
”Det är aldrig roligt att som kassör att redovisa ett minusresultat på 14 400 kronor”,
inledde Yvonne Bergman. Glädjande för ArbetSam är att det tillkommit fler än 20
nya medlemmar under verksamhetsåret och att så många vill vara med i katalogen.
”Jag tror på bättre tider och att vi kommer att öka igen”, avslutade Yvonne
Bergman.

§ 8

Revisionsberättelse
Anders Hjalmar föredrog revisorernas berättelse.
Beslut 7: Att med godkännande fastställa resultat och balansräkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut 8: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 10

Verksamhetsplan, övergripande mål samt handlingsplan för 2010-2011
Efter genomgång av verksamhets- och handlingsplan framkom följande synpunkter
från deltagarna:
Kurserna bör i större utsträckning förläggas på helger.
Önskemål att ArbetSam fortsätter arbetet gentemot Trafikverket för enklare regler
kring vägskyltning.
Beslut 9: Att godkänna verksamhetsplanen.

§ 11

Till årsmötet inkomna förslag
Inga förslag har inkommit.

§ 12

Arvode och ersättningar
Beslut 10: Inget arvode utgår men styrelsen erhåller kostnadsersättning för havda
kostnader.

§ 13

Budget 2010-2010
Yvonne Bergman föredrog budgetförslag för 2010. Arbetsam kommer under året att
uppvakta Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet om utökade anslag.
Ett mål för 2010 är medlemsantalet ökar med 14 nya medlemmar.
Beslut 11: Att godkänna budget för 2010-2011.

§ 14

Fastställande av medlemsavgift 2011
Beslut 12: Att fastställa en oförändrad medlemsavgift för 2011 med 350 kronor.
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§ 15

Val enligt stadgar:

a.

Ordförande
2 år
Beslut 13: Att välja Stig Grehn, Mekaniska verkstaden på Skansen, till ordförande
för två år.

b.

Tre ordinarie ledamöter
2 år
Beslut14: Att välja Mikael Parr, Flygvapenmuseum, Hans Nilsson, Varvshistoriska
föreningen i Göteborg, och Hans Hellman, Forsviks industriminnen till ordinarie
ledamöter för två år.

c.

Två suppleanter
1 år
Beslut 15: Att välja Ulrika Kullenberg, Rydals museum och Pentti Supponen,
Länsmuseet i Örebro till suppleanter för ett år.

d.

Två revisorer
1 år
Beslut 16: Att välja Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden på Skansen och
Anders Hjalmar, Mojsen Grängesberg till revisorer för ett år.

e.

En revisorsuppleant
1 år
Beslut 17: Att välja Ove Persson, Nordmarks gruvmuseum till revisor för ett år.

f.

Fyra ledamöter för valberedningen varav en sammankallande
Beslut 18: Att välja Ewa Bergdahl, Naturhistoriska museet, Stockholm, Kjersti
Bosdotter, IFMetall, Barbro Franckie, Statarmuseet och Ove Persson, Nordmarks
gruvmuseum till valberedning för ett år med Kjersti Bosdotter som
sammankallande.

§ 16

Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
Ett museum har erbjudit sig att arrangera nästa årsmöte.
Beslut 19: Att uppdra åt styrelsen att fastställa tid och plats för nästa årsmöte.

§ 17

Nya frågor anmäls
Mats Persson, Riksförbundet Sveriges museer framförde sin hälsning till årsmötet
och tackade för ett gott arbete. Riksförbundet har ett nationellt uppdrag att verka för
samarbete mellan museer i Sverige och han hade stora förhoppningar om samarbete
mellan riksförbundet och ArbetSam.
Stig Sjöberg, Albinson och Sjöberg Förlags AB och Karlskrona porslinsmuseum,
hälsade mötesdeltagarna välkomna till museet och berättade hur porslinsfabriken
används idag.
Mötet avslutades med en handuppräckning om medlemmarna vill ha två eller tre
dagars årsmöten. De flesta ansåg att två dagar är att föredra.
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Kristina Malmberg, Vadstena spetsmuseum, berättade om boken Kvinnor Knyppling
Köpenskap och överlämnade ett exemplar till Arbetsam. Kristina berättade om hur
utvecklande det var att träffa alla dessa engagerade museiarbetare under ArbetSams
årsmöte och museidagar.

§ 18

Avslutning
Stig Grehn tackade Hans Hedman för ett mycket väl genomfört uppdrag som
mötesordförande.

Justeras:

Hans Hedman
Mötesordförande
Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

Kerstin Sandberg
Pythagoras Industrimuseum

Kjerstin Bjeromme
Göteborgs Remfabrik
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