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Verksamhetsberättelse för perioden
2013‐03‐01 – 2014‐02‐28
Årsmötet var förlagt till den 15 maj 2013 på Nordiska museet, i samband med Riksförbundet
Sveriges Museers Vårmöte. Sju av FRI s medlemsmuseer var representerade vid årsmötet.
Syftet med att förlägga årsmötet till Riksförbundets Sveriges Museers Vårmöte är att det gör
Friluftsmuseerna mer synliga för hela Sveriges museikår. Dessutom skapas mer tid för
erfarenhetsutbyte vid våra årliga FRI möten. Efter två år kan vi konstatera att endast ett fåtal
av medlemsmuseerna har valt att delta vid årsmötet. Uppslutningen i samband med 2014
års årsmöte får utvisa huruvida beslutet måste tas upp för omprövning.
Årets FRI‐möte hölls på Kulturen i Lund 11 – 12 september 2013 och lockade 102 deltagare
från 23 olika museer och andra kulturinstitutioner.
Rapporten från FRI mötet distribuerades till samtliga medlemmar i 2013 års FRI – blad i
december 2013 och är bilagt verksamhetsberättelsen.

Ämnesgruppernas arbete under perioden
Pedagogik
FRI pedagogerna har gemensamma träffar 2 gånger/år, en i samband med FRI s
nätverksmöte i september och en i samband med NCK s årliga februari möte på Jamtli.
En mindre arbetsgrupp med FRI pedagoger har bildats för att ta fram ett förslag till
revidering av Policy för pedagogik på friluftsmuseer. Planen är att till februari 2015 ha en
grov skiss färdig. Arbetsgruppens mål är att göra dokumentet kortare än det är idag samt att
lägga fokus på de speciella förutsättningar och föredelar som finns med friluftsmusei‐
pedagogik.

Byggnader och Hantverk
Skansen har tillsammans med Jamtli, Gamla Linköping, Torekällberget och Vallby arbetat
fram ett förslag till policy för hur Friluftsmuseerna brukar och bevarar sina kulturhistoriska
byggnader. Förslaget presenteras vid FRI s nätverksmöte 2013 och remitteras därefter till
samtliga medlemsmuseer.
Efter remisstidens slut reviderades förslaget till Policy för byggnader på friluftsmuseer något
och överlämnades till årsmötet för beslut den 8 april 2014.
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Levande samlingar
Årsmötet 2013 beslöt att fastställa det förslag till revidering av policyn för Levande samlingar
som Fredriksdal m fl arbetat fram.

Övriga aktiviteter under perioden
I egenskap av ordförande för FRI och huvudman för NCK har Henrik Zipsane, på uppdrag av
Region Gotland, utrett Bunge museet och försökt hitta en lösning på museets ekonomiska
och organisatoriska utmaningar. Utredningen och framtagna förslag till organisatoriska
förändringar har tagits emot positivt och målet är att Regionen ska fatta beslut om Bunge
museets framtida under hösten 2014.

