
Protokoll fört vid MABBAS årsmöte 2019 
 

Datum: 28 mars 2019 

 

Plats: Sörmlands museum i Nyköping.    

 

Närvarande: 

Ulrika Bjärkert, Stadsmuseet i Stockholm 

Xufee Duraku, Statens Försvarshistoriska museer, Flygvapenmuseum 

Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur 

Josefine Furu, Västerbottens museum 

Susanne Granlund, Eskilstuna Stadsmuseum 

Lars-Erik Hansen, TAM-arkiv 

Eva Hult, Statens maritima och transporthistoriska museer 

Agneta Höglander, Sörmlands museum 

Eva Lenneman, Spritmuseum 

Karin Norberg, Krigsarkivet/Riksarkivet, Stockholm 

Petra Nygård, Stadsmuseet i Stockholm 

Julia Strömbäck (praktikant), Stadsmuseet i Stockholm 

Sofia Svalmark, Statens Försvarshistoriska museer, Flygvapenmuseum 

Ingrid Åkerlind, Stadsmuseet i Stockholm  

Lina Ålenius, Malmö Museer 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Eva Hult hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Eva Hult. 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Eva Lenneman. 

§ 4. Val av justerare 

Ingrid Åkerlund och Petra Nygård utsågs att tillsammans med ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 

§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst. 

§ 6. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2018 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8. Resultat- och balansräkning för 2018 

Resultat- och balansräkningen lästes upp av Agneta Höglander och lades till handlingarna. 



§ 9. Revisionsberättelse för 2018 

Revisionsberättelsen lästes upp av Lars-Erik Hansen och lades till handlingarna. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2020 

Fastställdes att medlemsavgifterna för 2020 ska hållas oförändrade, dvs. 100 kr för enskild 

medlem och 500 kr för institution. 

§ 12. Val av ordförande  

Eva Hult (Statens maritima museer och transporthistoriska museer) valdes på föreningens 

årsmöte 2018 för en tid av två år och kvarstår som föreningens ordförande i ett år. 

§ 13. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Karin Norberg (Krigsarkivet), Sofia Svalmark (Flygvapenmuseum), Agneta Höglander 

(Sörmlands museum) och Ana Durán (ABCD K&K) valdes samtliga år 2018 för en tid av två 

år och kvarstår därmed som ordinarie ledamöter i ytterligare ett år.  

 

Eva Lenneman (Spritmuseum) omvaldes för en tid av två år.  

 

Lina Ålenius (Malmö Museer) nyvaldes som ordinarie styrelseledamot för en tid av två år. 

 

Kajsa Lemon (Postmuseum) har avsagt sig sin styrelsepost på grund av byte till annat arbete 

som inte är på ett museum. 

 

§ 14. Val av styrelsesuppleanter 

Petra Nygård (Stockholms stadsmuseum) valdes 2018 för en tid av två år och kvarstår därmed 

som styrelsesuppleant ytterligare ett år. 

 

Jim Löfgren (Östergötlands museum) och Susanne Granlund (Eskilstuna Stadsmuseum) 

omvaldes som styrelsesuppleanter för en tid av två år. 

 

Josefine Furu, (Västerbottens museum), nyvaldes för en tid av två år.  

§ 15. Val av revisor  

Lars-Erik Hansen (TAM-arkiv) omvaldes som revisor för en tid av två år. 

§ 16. Val av revisorssuppleant  

Platsen som revisorssuppleant vakantsattes. 

§ 17. Val av valberedning 

Avgående ledamot Kajsa Lemon nyvaldes till valberedningen för en tid av två år. Ytterligare 

en ledamot bör tillsättas under året, alla uppmanades komma in med förslag. 

 

§ 18. Information från styrelsen 
Eva Hult informerade om kommande programpunkter. Ett studiebesök till Stockholms 

Stadsarkivs nya lokaler för byggnadshistoria i Liljeholmen i Stockholm blir den 20 maj. Till 



hösten hoppas vi få till ett studiebesök på Waldemarsuddes arkiv. Andra förslag är Judiska 

museet och föredrag om projektet ”bekönade arkiv” som Stockholms stadsarkiv arbetar med.  

 

 

§ 19 Övriga under mötet uppkomna frågor 

Lina Ålenius tog åter upp frågan om deltagande i styrelsemöten eller årsmöten via exempelvis 

Skype eller FaceTime, vilket hon gjorde själv under senaste mötet med gott resultat. Mötet 

kom överens om att det inte finns några formella hinder för det. Ingrid Åkerlind tog upp 

frågan om betalning för arkivtjänster på museer, bland de närvarande fanns en del tankar och 

erfarenhet kring detta, kanske är det en fråga att återkomma till på något sätt framöver. Inga 

övriga frågor. 

§ 20 Avslutning 

Eva Hult förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Eva Lenneman 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Ingrid Åkerlund          Petra Nygård                            Eva Hult  

 

 

 

 

 

 

 

 


