
 

Verksamhetsberättelse för 2020 
 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 17 september 2020 på Sjöhistoriska museet, SMM Stockholm. 

  

Styrelse och övriga förtroendevalda (fr o m 2020-09-17) 

Ordinarie styrelseledamöter 

Petra Nygård, ordförande Stockholms Stadsmuseum 

Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig Sörmlands museum, Nyköping 

Eva Lenneman, sekreterare Spritmuseum, Stockholm 

Sofia Svalmark Flygvapenmuseum, Linköping 

Karin Norberg Krigsarkivet, Stockholm 

Lina Ålenius Malmö Museer 

Ana Durán ABCD Kulturarv & Byggnadskultur 

 

Suppleanter 

Josefine Furu Västerbottens Museum 

Susanne Granlund Eskilstuna Stadsmuseum 

Jim Löfgren Östergötlands museum 

Charlotta Dohlvik Sjöfartsmuseet & Göteborgs

 Stadsmuseum  

Revisor 

Lars-Erik Hansen, ordinarie TAM-arkiv, Sthlm 

Michael Hagström, suppleant Postmuseum, Stockholm 

 

Valberedning 

Kajsa Lemon Utbildningsradion 

Mathilda Ängkvist Nordiska Museets Bibliotek 

 

 

 

 



 

Styrelsemöten 2020 

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året: den 10 februari på Stockholms Stadsarkiv, 

Kungsklippan, den 17 september på Sjöhistoriska museet (några ledamöter deltog digitalt) i 

samband med årsmötet samt 16 november (helt digitalt). 

 

 

Årsavgift 2020 

Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner. 

 

Medlemsantal 

Vid utgången av 2020 hade MABBAS 9 enskilda medlemmar (10 st 2019) och 37 

institutions-medlemmar (37 st 2019). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap  

och rösträtt för en person. 

 

Verksamhet 

På grund av pågående pandemi har föreningens verksamhet under året varit mycket 

begränsad. Endast en fysisk aktivitet hann genomföras innan restriktionerna satte stopp. Det 

var ett välbesökt seminarium den 10 februari hos Stockholms stadsarkiv med titeln Bekönade 

arkiv. Den planerade medlemsresan till Skåne i slutet av mars, inklusive årsmöte, fick ställas 

in. Årsmötet kunde hållas först i september men då gavs även möjlighet att delta digitalt samt 

att poströsta. Under hösten skickades två medlemsutskick med tips och länkar till det rika 

utbud av kunskap och upplevelser från kulturarvsinstitutioner runtom i landet som finns att ta 

del av på nätet. Det första med titeln Höstguld från MABBAS den 17 november och det andra 

den 20 december under rubriken Jul och nyår med MABBAS och klappar som varar länge.  

 

 

Websidor 

Föreningens websidor har under 2020 haft 1752 st unika besök (1810 st 2019). 

 

Stockholm i april 2021 

 

 

Styrelsen 

 

 

 


