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FRI – de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation 

Årsmöte 2015 
 
 

§ 1  Val av ordförande vid mötet 
Henrik Zipsane 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 från Torekällbergets museum och Ewa Kron från Skansen 
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 

o Bortfaller då inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 
 Fotevikens museum, som inte kunde delta vid dagens möte, hälsade till 
alla närvarande och tackade för att de blev invalda som medlemmar 
2014.  

 
 Beslut om Policy för pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige. 

FRI har i flera år haft ambitionen att formulera policydokument för olika 
delar av friluftmuseernas verksamhet. Syftet med dessa är att, gentemot 
omvärlden, tydliggöra friluftsmuseernas uppdrag. 
Ordföranden påpekade att dokumenten har olika status på olika 
medlemsmuseer, man kan välja ta till sig dem på olika nivå, som 
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styrdokument fastställda i styrelsen eller som dokument att inspireras av i 
det dagliga arbetet.  
FRI pedagogerna har haft i uppdrag att se över och revidera policyn för 
pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige. Förslaget har i god tid 
skickats ut till samtliga friluftsmuseer för synpunkter. Inga synpunkter har 
inkommit. 
FRI pedagogerna åtog sig att se över layouten och komma med ett förslag 
som kan fungera för samtliga policydokument. 
Dokumentet Policy för pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige 
fastställdes av mötet. 

 

§ 8  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. Beslutet att förlägga FRI s årsmöte till Riksförbundet Sveriges 
museers årsmöte har inneburit nya kostnader för nätverket, såsom hyra av 
möteslokal samt fika till de närvarande. För 2015 har Jamtli tagit på sig 
lokalkostnaden, en lösning som inte är hållbar i framtiden. Torekällberget har 
tagit på sig att till resp museum fakturera fika och lunchkostnader i samband 
med 2015 års möte. 
 
Margareta Bergvall från Murberget frågade om hur nätverket har löst 
kostnaderna för översättning och layoutarbete för nätverkets olika 
policydokument. Sekreteraren informerade om att Jamtli, Skansen och 
Fredriksdal sedan flera år tillbaka tagit på sig att för sina resp ansvarsområden 
svara för dessa kostnader.  
 
Margareta Bergvall föreslog att alla museer lägger ca 1000 kr/år till en 
gemensam kassa för att täcka nätverkets olika gemensamma kostnader. 
 
Stefan Sundblad, Torekällberget, föreslog att FRI fortsätter som nätverk utan 
ekonomi och att det inför varje årsmöte utses ett museum som tar på sig att svara 
för arrangemangen runt årsmötet och därefter fakturerar resp museum. Karin 
Blent från Skansen biföll Stefans förslag med kompletteringen att nätverket 
även hanterar andra gemensamma kostnader på samma sätt.  
 
Mötet beslöt om fortsatt avgiftsfrihet i föreningen under kommande 
verksamhetsår samt att lösa ev framtida kostnader för nätverket enligt Stefan 
och Karins förslag.  
Gamla Lindköping åtar sig att svara för årsmötesarrangemangen 2016. 
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§ 9 Val av ordförande och sekreterare för kommande 
verksamhetsår 
Henrik Zipsane återvaldes som ordförande och Cortina Lange återvaldes som 
sekreterare för verksamhetsåret. 

 

§ 10  Val av revisor och revisorssuppleant 
Utgår då föreningen inte har någon ekonomisk förvaltning. Mötet beslöt trots 
detta att utse Stefan Sundblad, Torekällberget till att hålla ordning på nätverket 
ur ett ekonomiskt perspektiv med anledning av tidigare beslut under § 8. 

§ 11  Val av eventuella arbetsgrupper 
Bortfaller eftersom inga förslag på nya arbetsgrupper inkommit. 
 
Henrik Zipsane, informerade om att Jamtli har anställt en person som bl a ska ta 
fram en handledning för volontärarbete. Även Skansen, Fredriksdal och Vallby 
är i startgroparna för ett sådant arbete. Cortina Lange, Skansen föreslog att 
nätverket undersöker om det finns möjlighet att söka medel för att arbeta 
gemensamt med frågan. Henrik tog på sig att undersöka möjligheterna till bidrag 
inom ramen för Kulturbryggan. 

§ 12  Beslut om plats för nästföljande årsmöte 
Mötet kunde glädjande konstatera att årsmötet lockat 36 deltagare från 10 olika 
museer.  
Mötet beslutade fortsätta med årsmöte i samband med museernas Vårmöte som 
2016 kommer vara i Lindköping.  

 

§ 13  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.  

 
 Pedagogik 

o Arbetsgruppen har träffats på FRI-mötet i september 2014 och på 
NCK i februari 2015. Arbetet med att revidera policy dokumentet har 
tagit allt tid. Arbetsgruppen tackar alla museer som bistått arbetet. 

o Vallby och Skansen kommer under 2016 stå som arrangör för 
LLOAM (Life long learning open air museum). Till detta möte 
kommer även de europeiska arkeologiska museerna att bjudas in. 

 
 Levande samlingar  

Vid POM s kommande möte kommer det bl a diskuteras vilka som ska vara 
representerade i gruppen. Maria från Fredriksdal kommer verka för att 
friluftsmuseerna även fortsättningsvis ska få en representant i gruppen. En 
annan viktig fråga är den om fortsatt ersättning för det växtmaterial som 
placeras hos klonmottagare.  
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Mötet beslöt att ge Fredriksdal i uppdrag att sammanfatta vad ett deltagande 
i POM innebär i syfte att fler friluftsmuseer engagerar sig. 
 
Arbetsgruppen inom FRI behöver också se till att den tidigare genomförda 
växtinventeringen på friluftsmuseerna uppdateras. 
 

 Byggnader och hantverk 
Arbetsgruppen beslöt i samband med senaste FRI mötet att arrangera träffar 
utöver det på FRI mötet. Marianne Strandin på Skansen har beviljats 
möjlighet att ta initiativ till sådana möten. Mötet som planerats till denna vår 
måste dock skjutas upp till hösten p g a sjukskrivning. 
 

 Museiutredningen 
Museiutredningen har fått ett tilläggsdirektiv. Med anledning av detta bör 
Skansen lyfta FRI samarbetet som ett gott exempel på hur ett statligt 
museum kan samverka med regionala och lokala museer.  
Skansen och Jamtli uppdrogs att gemensamt formulera en skrivning kring 
detta till museiutredningen. 
 

 Övriga rapporter 
Torekällberget informerade om att de kommer fortsätta med sin entrébelagda 
1800-tals vecka. 
Fredriksdal berättade om ”Fredriksdalspraktikan” som bl a innebär att 
besökarna erbjuds kortkurser, något som blivit mycket populärt. 
Skansen berättade om hur man tagit sig an uppdraget att för 
kulturdepartementet konkret visa vilka åtgärder som krävs för att hålla 
Skansens kulturhistoriska miljöer i ett visningsbart skick. 
 

§ 14  Övriga frågor 
 FRI s hemsida www.friluftsmuseerna.org 

Hemsidan innehåller för närvarande policys, stadgar och kontaktuppgifter. 
Henrik påpekade vikten av att alla museer tar ansvar för att skicka in 
uppdateringar såsom ändrade mailadresser och byte av webbhotell till 
Jamtli. 

 

§ 15 Mötet avslutades 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
____________________   __________________ 
Cortina Lange   Henrik Zipsane 
Skansen    Jamtli  
 
Justeras 
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______________________  ___________________ 
Ewa Kron     Stefan Sundblad  
   
Skansen     Torekällberget 
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Deltagarförteckning 15 april 2015 
 
Stefan Sundblad  Torekällberget 
Carin Gräns  Torekällberget 
Annelie Coleman Torekällberget 
Henrik Norberg Torekällberget 
Catrin Nygårdh Torekällberget 
Susanna Lovén Torekällberget 
Annika Suomiollander Torekällberget 
Lena Johansson Torekällberget 
Bert Lundblad Torekällberget 
Karin Blent   Skansen 
Ewa Kron  Skansen 
Cortina Lange Skansen 
Charlotte Ahnlund Berg Skansen 
Elin Berglund Sundsvalls museum 
Joakim Thomasson Helsingborgs museum 
Jenny Westfält Gotlands museum 
Tina Karlsson Gamla Lindköping 
Lotta Jerndal  Gamla Lindköping 
Hanna Wihlberg Gamla Lindköping 
Charina Knutson Jamtli 
Henrik Zipsane Jamtli 
Torgärd Notelid Jamtli 
Stina Ek Bredgård Vallby 
Elin Rynger  Vallby 
Lisa Näsman  Vallby 
Katarina Frost Vallby 
Mikael Kruse Vallby 
Ulla Blomquist Vallby 
Nina Larsen Welander Vallby 
Ulla Fåhraeus Vallby 
Ann-Maria Alakangas Vallby 
Margareta Bergvall Murberget 
Cecilia Wånge Fredriksdal 
Karin Hjelmér Fredriksdal  
 


