Protokoll från styrelsemöte för Genus i museer den 12 maj 2017
Plats: Sjöhistoriska museet
Närvarande: Eva Hult (ordförande), Johan Linder (sekreterare), Emelie Arendorff, Patrik Steorn
Ej närvarande: Jens Fahlström, Jennie Forsberg, Malin Grundberg, Malin Jogmark, Emelie
Zachrisson

1. Protokollen för konstituerande möte och årsmöte gicks igenom och lades till
handlingarna. Årsmötet gav visst hopp för framtiden eftersom ett stort intresse för
föreningens frågor finns. Utmaningen verkar snarare vara i att nå ut och locka nya och
gamla medlemmar att engagera sig.
2. Johan Linder utseddes till sekreterare tills nästa årsmöte.
3. Emelie Arendorff utseddes till ansvarig för hemsidan fram till den 17 juli 2017. Därefter
blir hon tjänstledig och avsäger hon sig tråkigt nog helt arbete med föreningen.
Prioriteterna är dels att lägga ut information och dokumentation av äldre aktiviteter, dels
att uppdatera sidan med nyheter. Det dåligt fungerande kontaktformuläret ses över eller
tas bort, de som har fyllt i det har aldrig fått respons från oss eftersom det visat sig att det
inte når fram. Antingen ska det fås att fungera väl, eller ersättas med en länk till
föreningens mejladress. Utöver hemsidan kommunicerar föreningen framför allt via
nyhetsbrev och Facebook. Att lägga upp medlemsaktiviteter som evenemang på
Facebook kan på sikt bli av stor betydelse.
4. Styrelsen beslutade på försök under ett år anlita företaget Nätverkstan för att löpande
sköta betalningar och medlemsavgifter. Bedömningen är att kostnaden detta medför
kompenseras av den goda ordning som upprättas i register och därtill hörande
betalningsbenägenheten. Kostnaden är 6 000 kronor per år. Patrik Steorn har även tagit
reda på vad ett annat företag tar för samma tjänst och det var betydligt mer. Jens
Fahlström blir ansvarig för kontakten mellan GiM och Nätverkstan, samt för att
medlemsregistret hålls uppdaterat. Johan Linder är fortsatt ansvarig för utskick. Sannolikt
kommer utskicken att gå till Nätverkstan för vidaredistribution i framtiden. Om så inte
blir fallet, blir kommunikationen mellan kassör (Fahlström) och sekreterare (Linder)
särskilt viktig.
5. Medlemslistan gicks igenom noga. Eva Hult hade skrivit ut medlemslistan hon nyss fått
från kassören samt den hon fått från sekreteraren. De befanns vara exakt lika, trots att
kassörens skrev ut 17 maj 2017 och sekreterarens skrevs ut 16 oktober 2016. Den var
alltså inte alls uppdaterad. Ett problem som inte är så lätt att lösa är att en del har inte
betalat på flera år. De måste i alla fall få påminnelser innan de stryks. Vissa justeringar
gjordes i kontaktuppgifterna. Medlemsmatrikeln diskuterades också i samband med punkt
4 ovan.
6. Punkten utgick då kommunikationen med medlemmar avhandlats under punkterna 3, 4
och 5.

7. Årets programpunkter diskuterades. Många idéer finns. Den första, i september, kommer
antagligen att bli på Hallwylska museet. De har själva erbjudit en genusvisning. Patrik
Steorn håller i kontakten med Hallwylska. Göteborgs stadsmuseum, ArkDes,
Waldemarsudde och Enköpings museum (där Johan Linder är delaktig i ett
utställningsprojekt kring nya förståelser av kvinnlig järnåldersdräkt under höst och vinter).
Eva Hult berättade att den 2 maj kommer hon hålla i en visning av Sjöhistoriskas
tatueringsutställning som just nu visas på Upplandsmuseet. Föreslogs att höra med
Upplandsmuseet om vi kan ha detta som ett samarrangemang med vår förening.
8. Nästa styrelsemöte blir i september samma datum som genusvisningen på Hallwylska.
9. Inga övriga frågor fanns anmälda.
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