FRI – de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation
Årsmöte för verksamhetsåret 2016/2017, den 25 april 2017
kl 10.00 – 12.00 Torekällberget, Södertälje
§1

Val av ordförande vid mötet
Henrik Zipzane från Jamtli valdes till mötesordförande.

§2

Val av sekreterare vid mötet
Cortina Lange från Skansen valdes till mötessekreterare.

§3

Val av två justerare
Stefan Sundblad, Torekällberget och Björn Jacobsen, Foteviken
valdes till mötets justerare.

§4

Genomgång av verksamhetsberättelse
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes
och lades till handlingarna.

§5

Genomgång av revisionsberättelse
Bortfaller då föreningen inte tar ut medlemsavgift eller i övrigt har
ekonomiska medel att förvalta.

§6

Beslut om ansvarsfrihet
Bortfaller, se ovan.

§7

Medlemsärenden
Ansökan om medlemskap i FRI
Ordföranden redogjorde för kriterierna för medlemskap inom FRI.
Birka-Hovgårdens Gille (handlingar var bifogade till kallelsen)
Anne-Berit Lavold redogjorde för Birka-Hovgårdens Gille
organisation och verksamhet.
Organisation: Birka förvaltas av Strömma Kanalbolaget på uppdrag
av Fastighetsverket.
Den ideella föreningen Birka-Hovgårdens Gille svarar för att
levandegöra området genom olika former av verksamhet i syfte att
göra besöket på Birka mer attraktivt för tillresande gäster.
Föreningen har ca 50 medlemmar varav flera har studerat
arkeologi i olika omfattning. För att säkra verksamhetens kvalitet
arrangeras föreläsningar och kurser för medlemmarna. Ansvaret
för att verksamheten bygger på vetenskapliga fakta ligger på en av
föreningens styrelseledamöter.
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Mötet diskuterade hur FRI ska förhålla sig till att föreningen inte fullt
ut uppfyller stadgarna för FRI. T ex har föreningen ingen fast
anställd verksamhetsledare. Inte heller kunde ett formellt avtal med
huvudmannen för Birka kring verksamheten presenteras.
I relation till definition av museum i förslaget till ny museilag kunde
mötet konstatera att Birka-Hovgårdens Gille i sin nuvarande form
inte kan betraktas som ett museum utan som tillhörande den
ideella sektorn.
Björn Jakobsen föreslår att föreningen tar upp en diskussion med
Strömma Kanalbolaget och Fastighetsverket om ett mer
formaliserat samarbete.
Mötet beslöt att avslå föreningens ansökan om medlemskap med
motiveringen att föreningen inte uppfyller lydelsen i § 2 i FRI s
stadgar: Friluftsmuseerna är offentligt ägda permanenta institutioner
(tillhör stiftelse, förening, stat eller kommun), som leds av
vetenskapligt utbildad personal och arbetar genom insamling,
dokumentation, bevarande och levandegörande av byggnader,
föremål och andra historiska vittnesbörd om kultur och miljö. Ett
friluftsmuseum kan vara en självständig institution eller ingå som en
del i en större museiorganisation.

Mötet välkomnade föreningen tillbaka med en ny ansökan när
föreningen har ett formellt avtal med huvudmannen kring
verksamheten och en vetenskapligt utbildad anställd
verksamhetsledare.
Vikingaföreningen FAFNER i Årsunda (handlingar var bifogade
till kallelsen)
Museet Årsunda Viking visar en rekonstruerad vikingaby.
Verksamheten startade som ett arbetsmarknadsprojekt 1994
finansierat med EU-medel.
Huvudman för museet är kommunen och verksamheten drivs av
föreningen Fafner på ett årskontrakt. Föreningen har en
tillsvidareanställd hantverksutbildad medarbetare och timanställda.
I föreningens styrelse finns personer med vetenskaplig utbildning.
Föreningens ordförande är historiker och arbetar som
kulturmiljövetare på Länsstyrelsen, två ledamöter är textilutbildade
och bland medlemmarna finns flera hantverksutbildade samt
anställda på länsmuseet.
Mötet beslöt att uppdra föreningen att återkomma med en
beskrivning av hur det vetenskapliga arbetet bedrivs samt en tydlig
uppdragsbeskrivning från kommunen innan beslut om medlemskap
kan tas.
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§8

Förslag till stadgeändringar (med hänvisning till § 8 i
stadgarna)
Henrik Zipsane redogjorde för nätverkets behov av ekonomiska
medel för att finansiera kostnader i samband med årsmöten,
nätverksmöten, subventionerna av deltagande vid möten samt för
möjligheten att engagera personer för gemensamma uppdrag.
Till mötet hade ett förslag till stadgeändringar skickats ut som
innebär att en årsavgift kan tas ut av alla medlemmar fr o m 2018.
(Chefsgruppen har diskuterat en medlemsavgift om 2 000 kr/år)
Henrik informerade vidare om att en stadgeändring kräver beslut
vid två årsmöten. Ett andra extra årsmöte kan planeras in under
FRI-mötet på Hägnan i september 2017.
Mötet beslutade att godkänna föreslagen stadgeändring med
tillägget att förslaget till nästa möte kompletteras med formuleringar
om firmatecknare och tillsättande av valberedning.

§9

Fastställande av eventuella avgifter
FRI har historiskt organiserat sig som en ideell förening, byggd på
frivillighet, utan ekonomi och utan avlönad personal. Föreningen
fungerar som ett nätverk med syfte att inspirera och ge utrymme för
erfarenhetsutbyte genom möten och arbetsgrupper, men har också
i kritiska lägen kunnat verka stödjande för enskilda
medlemsmuseer.
Driften av FRI:s hemsida är en gemensam kostnad som Jamtli har
tagit på sig att svara för.
Mötet beslöt om fortsatt avgiftsfrihet i föreningen under kommande
verksamhetsår.

§ 10

Val av ordförande och sekreterare för kommande
verksamhetsår
Henrik Zipsane återvaldes som ordförande och Cortina Lange
återvaldes som sekreterare för verksamhetsåret.

§ 11

Val av revisor och revisorssuppleant
Utgår då föreningen inte har någon ekonomisk förvaltning.

§ 12

Val av eventuella arbetsgrupper
Bortfaller eftersom inga förslag på nya arbetsgrupper inkommit.
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§ 13

Beslut om plats för nästföljande årsmöte
I samband med nästa års Vårmöte arrangerat av Riksförbundet
Sveriges musee.r

§ 14

Delrapporter från nuvarande ämnesgrupper
Inom FRI har tre ansvarsområden fördelats på tre olika museer.
Jamtli svarar för samordningen inom det pedagogska området,
Fredriksdal för samordningen i frågor om Levande samlingar och
Skansen för området Byggnader och hantverk. Vid senaste
nätverksmötet tog Gamla Linköping på sig att starta en arbetsgrupp
för marknadsföring och event.
Pedagogik
 Populärversionen av policyn för pedagogik är färdig. RSM
har visat intresse för att använda policyn som underlag för ett
arbete kring museipedagogik.
 FRI-pedagogerna har haft ett möte i februari i samband med
NCK-mötet.
Levande samlingar
 Arbetet med att revidera policyn för Levande samlingar
pågår och resultatet kommer inom kort att presenteras för
FRI:s medlemmar. På förfrågan uppmuntrades Fredriksdal
att även ta fram en populärversion av policyn för Levande
samlingar.
 POM är numera öppna för att skriva avtal med friluftsmuseer
kring odling av bevarandevärda växter mot en mindre
ersättning.
 Djurgruppen har haft ett möte på Gamla Linköping.
Byggnader och hantverk
 Ambitionen att ha ett möte under våren har inte kunnat
förverkligas.
 Gruppen fokuserar sitt samarbete kring tillverkning och
användning av tjära inom byggnadsvården samt möjligheter
för att jobbskugga varandra.
Arbetsgrupp Marknadsföring och Event
Gamla Linköping har inte gått vidare med detta och mötet valde att,
enligt förslag från Gamla Linköping, ändra beslutet till att inte starta
en arbetsgrupp för marknadsföring och event.
Istället uppmanandes FRI-museerna att engagera sig i det
nyskapade nätverket för event på museer.
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Övriga rapporter
Under ledning av Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik har Jamtli,
Vallby Friluftsmuseum, Fredriksdals museum och Skansen erhållit medel
för ERASMUS för projektet Lifelong Learning at Open Air Museums:
Improving Competenses of Adult Learning Facilitators.
Projektet riktar sig till medarbetare som arbetar med pedagogisk
förmedling av hantverks- och slöjdmetoder på de deltagande museerna
samt museer i Norge och England.
Syftet är att ge medarbetare med liknande arbetsuppgifter möjlighet att
träffas, jämföra erfarenheter och få till ett utbyte av undervisnings- och
inlärningsmetoder för ökad kompetens samt förfinade metoder av den
pedagogiska förmedlingen.
Henrik uppmanade fler museer att söka Erasmus-medel.
Björn Jacobsen uppmanande fler museer att söka LEADER
projektmedel tillsammans med föreningar och näringsliv.
§ 15

Övriga frågor

§ 16

Mötet avslutades

Sekreterare

Ordförande

____________________
Cortina Lange

__________________
Henrik Zipsane

Justeras
______________________

___________________

Stefan Sundblad

Björn Jacobsen
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