
 
 
 
Riksförbundet Sveriges museer 
Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 
gemensamma intressen.  
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Bäste medlem! 
 
Riksförbundet Sveriges museer har det gånga året befäst och förstärkt sin position. Ett 
tydligt tecken på det är att vi fått 21 nya medlemmar under 2011. Därmed representerar 
Riksförbundet nu över 180 medlemsmuseer. 
 
Under året som gått har vi på olika sätt arbetat med våra fokusområden: Medlemsnytta 
och Främjande. Detta har skett genom en rad aktiviteter riktade både till dig som 
medlem och utåt i det offentliga samtalet, samt gentemot politiker och beslutsfattare. 
Det kan i sammanhanget nämnas att vi sedan augusti 2010 haft inte mindre än 1 187 
publiceringar i media runt om i landet. 
 
När vi nu summerar året som gått kan vi alltså konstatera att Riksförbundet har flyttat 
fram positionerna som en tydlig aktör för museisektorn. Tillsammans med dig som 
medlem vill vi fortsätta att stärka och tydliggöra museernas betydelse och roll i 
samhället. Med ett starkt och tydligt Riksförbund har vi möjlighet att ta tillvara och driva 
våra gemensamma intressen, vilket är centralt i en tid som präglas av förändring och 
omprövning.  
 
Vi kommer att berätta mer om förra årets verksamhet och våra planerade aktiviteter 
2012 på Årsmötet som hålls i samband med Museernas vårmöte torsdagen den 
29 mars kl 08.30. Platsen är Världskulturmuseet i Göteborg. 
 
Mer information om Vårmötet 2012 hittar du på vår webbplats www.sverigesmuseer.se. 
Här läggs också årsmöteshandlingarna ut senast två veckor innan Årsmötet. 
 
Till sist en liten detalj, men nog så viktig. Vi håller just nu på att uppdatera vårt 
medlemsregister. Inom kort kommer du att få ett e-postmeddelande med information om 
hur du via vår hemsida kontrollerar och ändrar uppgifterna om ditt museum. Vi tackar på 
förhand för din medverkan. 
 
 
Väl mött på Museernas vårmöte och Riksförbundets årsmöte i Göteborg! 
 
 
 
 
Lars Amréus   Mats Persson 
Ordförande   Generalsekreterare 


