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Årsmöte 
Årsmötet hölls den 28 mars i digital form. 

Styrelse och övriga förtroendevalda 
 
Ordinarie styrelseledamöter 
Petra Nygård, ordförande, Stockholms Stadsmuseum 
Susanne Granlund, kassör, Eskilstuna Stadsmuseum 
Sofia Svalmark, sekreterare, Flygvapenmuseum, Linköping 
Ana Durán, ABCD Kulturarv & Byggnadskultur 
Eva Lenneman, Spritmuseum, Stockholm 
Karin Norberg, Krigsarkivet, Stockholm 
Lina Ålenius, Malmö Museer 
 
Suppleanter 
Charlotta Dohlvik, Sjöfartsmuseet & Göteborgs Stadsmuseum 
Jim Löfgren, Östergötlands museum 
Sofia Wendt, Västerbottens museum 

Revisorer 
Lars-Erik Hansen, ordinarie, TAM-arkiv, Stockholm 
Marie Steinrud, revisorssuppleant, Nordiska museet, Stockholm 

Valberedning 
Kajsa Lemon, Utbildningsradion 
Mathilda Ängkvist, Nordiska museet 

Styrelsearbete 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året; ett konstituerande möte i samband med 
årsmötet den 28 mars samt därtill den 25 april, 30 maj, 22 augusti, 26 september, 1 
november samt 5 december. 

2022 års styrelsearbete ägnades till stor del åt översyn av föreningens stadgar och till att 
beskriva styrelsemedlemmarnas olika funktioner och uppgifter. 

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

Medlemsantal 
Vid utgången av 2022 hade MABBAS 21 enskilda medlemmar (10 st. 2021) och 39 
institutionsmedlemmar (36 st. 2021). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap 
och rösträtt för en person. 

Aktiviteter och verksamhet. 
Efter beslut av årsmötet 2022 donerade föreningen under året 5000 kronor till Nordiska 
museets fond för att rädda Ukrainas kulturarv. 
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Under året har följande aktiviteter erbjudits: 

-30 maj: studiebesök på Spårvägsmuseet i Stockholm. Visning av utställningen belägen i den 
nya lokalen vid Gasverkstorget i Norra Djurgårdsstaden. Fokus under besöket var arbetet 
med att bygga utställningar i det begränsade utrymmet, där endast 13 fordon visas (i 
jämförelse till tidigare 60) och samtidigt ge en rättvisande bild av kollektivtrafikens historia. 
Antal deltagare i aktiviteten var 16 personer. 

- 1 november: studiebesök Hallwylska museet, Stockholm. Visning av utställningarna och 
presentation av uppbyggnaden av museet, ett privatpalats från sekelskiftet 1900, av 
grundaren, grevinnan Wilhelmina von Hallwyl.  
Antal deltagare i aktiviteten var 21 personer. 
 
28 november: digitalt seminarium Riskanalyser och katastrofplaner. I samarbete med 
Riksantikvarieämbetet hölls en introduktion till risker och hot för arkiv- och 
bibliotekssamlingar samt vilka stöd som finns för att arbeta förberedande. 
Antal anslutna enheter under seminariet var cirka 50 stycken; vid vissa av dessa fanns fler än 
en person. 
 
Websida och medlemsutskick 
Liksom under pandemiåren 2020 och 2021 skickades ett antal medlemsbrev ut under åren. 
Dessa innehöll tips om museer, arkiv och bibliotek att besöka. Medlemsbreven finns även att 
ta del av på föreningens webbplats. 

MABBAS webbplats har under 2022 haft 2495 st. unika besök (1417 st. 2021). 

 

Styrelsen, januari 2023 


