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Arbetsgrupper 
FRI:s arbetsgrupper hade alla möten i samband med FRI-mötet på Skansen i september.  
 
I Arbetsgruppen för pedagogik är Anette Nordin Olsson, chef för Historielandssektionen på Jamtli, ny 
sammankallande. Fokus i arbetsgruppens möte i september låg på erfarenhetsutbyte kring 
pandemins påverkan på verksamheten, problem och idéer. Sju museer har under året också 
rapporterat om hur pandemin påverkat deras verksamhet. Rapporterna har samlats i ett enkelt 
dokument. Den träff som brukar genomföras i anslutning till NCK:s Vårkonferens, ställdes av 
pandemiskäl in även 2021.  
 
I Arbetsgruppen för byggnadsvård och hantverk är Staffan Hansing, Skansen, sammankallande. Fokus 

på arbetsgruppens låg på erfarenheter av och planer för hantverksutbyte mellan museer och 

problem med tillgång till traditionella byggnadsmaterial för renovering. Otto Ryding från Boverket 

berättade om plan- och bygglagstiftningen och hur den specifikt kan tillämpas på friluftsmuseer. En 

rundvandring ordnades också för att titta på och diskutera tre pågående takrenoveringsprojekt på 

Skansen. Vid mötet deltog ett tiotal av gruppens medlemmar samt de flesta av Skansens egna 

hantverkare deltog. Under året har ett antal frågor cirkulerat mellan gruppens medlemmar i den 

gemensamma mailtråden. 

 

I Arbetsgruppen för levande samlingar valdes Lena Ansebo, Fredriksdals friluftsmuseum, till 
sammankallande. Mötet i september fokuserade på Djurskötarträff 2022, djur och odlingar trädgård 
– vad har hänt vad händer tips vi delger varandra, pandemins påverkan samt databaser och 
dokumentation. 



 
 

 
Verksamheten i Arbetsgruppen för chefer har under 2021 varit begränsad till träffen på FRI-mötet i 
september. Fokus i samtalet var på erfarenheter och lärdomar under pandemin ur ett verksamhets- 
och ledarskapsperspektiv samt på lägesrapporter från de olika museerna. 
 

FRI-möte 
FRI-mötet genomfördes på Skansen den 2–3 september och samlade 95 personer. Stort fokus låg på 

erfarenheter under pandemiperioden. Mötet innehöll bl.a. ett panelsamtal med titeln Friluftsmuseet 

– den optimala museiformen!? Samtalsdeltagare var Thomas Bloch Ravn, museumsdirektör på 

friluftsmuseet Den Gamle By i Århus, Sanna Pedersen, publikchef på Sagolekhuset Junibacken och 

Susanne de Paulis, affärsutvecklare på Medeltidsveckan på Gotland. Seminarier hölls på teman som 

nya intäkter, besöksutveckling, medskapande, digitala museiupplevelser, Agenda 2030, gestaltning av 

grönytor i kulturhistoriska miljöer och kläder som verktyg i förmedling. Vid olika 

verksamhetsstationer runt om på området visade Skansen sitt arbete med bl.a. artbevarande och 

lantraser, byggnadsvård med fokus på tak, landskapsvård, biologisk mångfald, odling i staden, digital 

förmedling, förmedling med fokus på hantverk och dräkter till Tottieska gården 

 

Årsmöte 
Årsmötet för verksamhetsåret genomfördes digitalt via Teams den 27 april 2021 i samband med 

Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte. 23 av FRI:s medlemsmuseer var representerade vid 

årsmötet. Vid årsmötet beslutades om nya stadgar för föreningen. 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen för FRI har haft sex sammanträden under verksamhetsåret. Alla förutom ett som hölls i 

samband med FRI-mötet har skett digitalt. Mellan mötena har kommunikationen skötts via e-post.  

 

Övriga aktiviteter under året 
FRI har under året haft en representant, Gustav Olsson, i SLU:s Program för odlad mångfald (Pom).  

 

Styrelsen har också påbörjat en utredning kring föreningens hemsida och eventuell ny webblösning.  
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