
 

Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 24 maj 2021 digitalt. 

  

Styrelse och övriga förtroendevalda (fr o m 2021-05-24) 

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 (t o m 2021-10-12) 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 2021 

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året: den 8 feb samt ett konstituerande 

styrelsemöte i samband med årsmötet den 24 maj, båda digitalt. 

 

Årsavgift 2021 

Årsavgiften har varit 0 kr för enskild medlem och för institutioner. 

 

Medlemsantal 

Vid utgången av 2021 hade MABBAS 10 enskilda medlemmar (9 st 2020) och 36 

institutions-medlemmar (37 st 2020). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap  

och rösträtt för en person. 

 

Verksamhet 

Liksom föregående år har föreningens verksamhet på grund av den pågående pandemin varit 

mycket begränsad. Inga fysiska aktiviteter har kunnat genomföras. Som kompensation till 

medlemmarna togs inte någon medlemsavgift ut under 2021. Årsmötet hölls digitalt den 24 

maj och även denna gång gavs möjligheten att poströsta.  Under året skickades fyra utskick 

till medlemmarna med mängder av tips och länkar till digitala aktiviteter och upplevelser från 

kulturarvsinstitutioner runtom i landet. Det första med titeln ”Ett nytt år och en ny vår med 

MABBAS” den 15 mars, det andra under rubriken ”Sensommar och höst med MABBAS” den 

18 augusti, det tredje den 11 november under rubriken ”Röster i arkiven-Arkivens Dag” samt 

ett fjärde den 21 december med titeln ”Styrkan i gemenskapen och att vi har varandra”. 

 

 

Websidor 

Föreningens websidor har under 2021 haft 1417 st unika besök (1752 st 2020). 

 

Stockholm i februari 2022 

 

 

Styrelsen 

 

 

 


