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Arbetets Museums Vänförening                                                                        Årsmöte 5 
mars 2016                                                                                     Klockan 11.30 på Arbe-
tets museum, Norrköping
Lokal: LO-katten, plan 4                                                                                                                                

Förslag till Dagordning

1.    Mötets öppnande samt fastställande av dagordning

2.    Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts

3.    Val av mötesfunktionrer: 
 a.   Ordförande       
 b.   Sekreterare 
 c.   Två protokolljusterare tillika rösträknare

4.    Behandling av Verksamhets- samt Ekonomisk berättelse för 2015

5.    Revisionsberättelse 2015

6.    Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

7.    Fastställande av medlemsavgifter för 2017

8.    Val av styrelse samt övriga uppdrag för kommande verksamhetsår: 
  a.   Ordförande för en tid av 1 år
  b.   Ledamöter för en tid av 1 år
  c.   Revisorer för en tid av 1 år
  d.   Valberedning för en tid av 1 år

9.    Inkomna motioner och övrigt anmälda  frågor

10.  Avslutning

Program

11.30 Årsmöte

12.00 Helena Törnqvist är ny arbetslivsinten-
dent efter Torsten Nilsson. Berättar om tidigare 
erfarenheter och nya i arbetet med arbetslivsmu-
seer.

12.45 Årsmötet avslutas med att föreningen 
bjuder på lätt förtäring
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Vart tredje år formulerar Arbetets museum nya lång-
siktiga mål. För perioden 2016-2018 har vi valt att 
fokusera på två långsiktiga mål. 

Vi ska:
•	 nå	en	bredare	publik
•	 fokusera	mer	på	arbetslivsfrågor

Museer i Sverige besöks främst av människor med 
akademisk utbildning och helsvensk bakgrund. Vi vill 
vara ett museum som lockar bredare besöksgrupper. 
Därför	satsar	vi	på	att	nå	fler	barnfamiljer	för	att	ge-
nom barnen försöka locka människor med utländsk 
bakgrund och människor utan högre utbildning till 
museet. Under våren är det främst två utställningar 
som vi hoppas ska hjälpa oss att nå bredare. 

Bamse och Dundermysteriet är en utställning som 
vi producerat med stöd av Hyresbostäder och Spar-
banksstiftelsen Alfa. Till Bamse kommer barnfamil-
jer som försöker lösa gåtan om varför Dunderklock-
an, som dunderhonungen görs av, är utrotningshotad. 
Kan det vara Krösus Sork som ligger bakom hotet? Vi 
har tre familjedagar i Bamse-utställningen under vå-
ren, den 27 februari, den 2 april och den 14 maj. Passa 
på att komma hit med barn och barnbarn!

 Nya långsiktiga mål ger fokus på bredd och arbetsliv

I utställningen Det är vi som är Norrköping visar vi en 
del av de 1500 supporterbilder vi samlade in då vi bad 
fotbollsfans att skildra sin vardagsrelation med IFK 
Norrköping under hösten 2015. Att IFK vann serien 
är en extra krydda i utställningen! 

Utöver	dessa	 två	utställningar	har	vi	fler	 spännande	
saker på gång under året. Den 10 maj öppnar vi den 
nationellt och internationellt uppmärksammade fo-
toutställningen Svenska pappor. Här skildras arbets-
liv och vardagsliv för föräldralediga pappor i Sverige. 
Fotografen Johan Bävman har tilldelats Årets bild i 
Sverige och kammat hem en andraplats i Sony World 
Photography Awards för bildserien.

Under våren jobbar vi även med att producera utställ-
ningen Jobbcirkus 2 som tar upp mismatch-frågor; 
hur kommer det sig att unga människor utbildar sig 
till svaga arbetsmarknader medan starka arbetsmark-
nader har svårt att hitta utbildad personal? Vi lyfter in-
dustriarbetare som förebilder vad det gäller yrkesval. 
Utställningen öppnar i oktober.
                                                                           

Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum

Foto: Helena Törnqvist
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Årsmöte i Vänföreningen                                                                                                                                    

Den 11 april genomfördes årsmötet där ett 20-tal med-
lemmar deltog. Utöver sedvanliga årsmötesförhand-
lingar kåserade journalisten Peter Christensson kring 
sin nya bok om Norrköpings gatunamn. Från tidigt 
1700-tal	till	modern	tid	fick	årsmötet	ta	del	av	histori-
en      kring torg, broar, parker och gatunamn som på 
ett mycket påtagligt sätt förklarade namn-    sättning 
av olika miljöer i dagens Norrköping. 

Vid årsmötet valdes styrelse och övriga funktioner en-
ligt följande:

Jan-Olov Johnson         Ordförande                                                                                                                       
Berit Karlsson                Ledamot                                                                                                                                        
Jacqeuline Zardan         Ledamot                                                                                                                                    
Lars Lackemo                 Ledamot                                                                                                                
Pim Martina Elfving      Ledamot                                                                                                                              
Vakant                                     Ledamot
Margareta Svensson    Revisor                                                                                                                                 
Anders Lind                    Revisor                                                                                                                         
Niklas Cserhalmi           Valberedning                                                                                                                       
Ivan Garriado                              Valberedning  

Under året har Eva Renholm som varit föreningen 
behjälplig med ekonomihantering och medlemsregis-
ter slutat sin anställning och ersatts av Nina Weibull 
Strömberg. Vänföreningen      vill tacka Eva Renholm 
för många års gott samarbete och önska lycka till med 
det ” nya livet ” som pensionär.

Även Torsten Nilsson som bistått i vår verksamhet har 
slutat på Arbetets museum för att förgylla verksam-
heten på Flygvapenmuseet i Linköping. Ersättare är 
Helena Törnqvist och Vänföreningen vill tacka Tor-
sten för gott samarbete o önska lycka till på det nya 
uppdraget.

Gällande föreningens ekonomi hänvisar vi till Resul-
tat- och Balansrapport samt till avgiven  Revisionsbe-
rättelse på följande sidor.

                                                                                                                     

  

Mimmi blev Årets Arbets-
myra 2015
Arbetets museum har genom sin samorganisation 
ArbetsSam uppdraget att stötta landets ca.  1450 ar-
betlivsmuser med bl.a  kompetensutveckling, nätver-
kande och kunskapsutbyte.    I samarbete med Vänför-
eningen har även instiftats ett årligt stipendie ” Årets 
Arbetsmyra ” som årligen delas ut till en av alla de 
eldsjälar som genom sina insatser för våra arbetslivs-       
museer bidrar till ett rikt kulturliv och bevarandet av 
vårt kulturarv.
På musiemässan i Norrköping 23 januari                                                                                                                  
delades stipendiet Årets Arbetsmyra ut till Mimmi 
Mickelsen från Göteborg.

I styrelsens motivering gick att läsa:                                                                                                     
Mimmi Mickelsen har utsetts till Årets                                                                                              
Arbetsmyra för sitt stora engagemang                                                                                                          
i Svenska Spårvägsällskapet  och som                                                                                               
eldsjäl inom sällskapet Ringlinjen.                                                                                                  
Mimmi har många strängar på sin lyra                                                                                                      
och på hennes visitkort kan man läsa både  taxiförare, 
reseledare o spårvagnsförare. Men även hennes en-
gagemang inom ungdomsverksamheten och sitt idoga 
arbete med att söka ekonomiskt stöd för bedriva verk-
samheten lyfts fram som motivering för stipendiet 
som hon så väl förtjänar.

Foto: Jenny Blad
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Från det gångna årets verksamhet kan nämnas att 
styrelsen även beviljat bidrag för genomförandet av 
utställningen Maskinnostalgi samt medverkat på bl.a 
Kulturnatten i september månad  då museet besök-
tes av nära 4 000 besökare. Likaså har ett samarbete                  
skett med volontärerna inom ” Aktiva vännerna ” . 
Den	planerade	medlemsutflykten	under				hösten,	blev	
av olika anledningar inte av och istället siktar vi mot 
någon form av ny aktivitet under kommande år.

Under året har vårt medlemsregister digitaliserats vil-
ket ledde till vissa tekniska problem som innebar att 
medlemmar inte nåddes av vår digitala information. 
Detta har nu rättats till och vi hoppas därför att med-
lemsinformationen nu kan bli bättre. Samtidigt är det 
många av våra medlemmar som inte har e-post och 
dessa erhåller samma information fast med ”snigel-
post”. Vänföreningen nås även med information på 
Arbetets museums hemsida och nästa steg är att Vän-
föreningen kan delta på olika sociala medier.

Norrköping 5 mars 2016  

Jan-Olov Johnson                              Berit Karlsson                         Jacqueline Zardan

Pim Martina Elfving                          Lars Lackemo         
 

Styrelsen har även väckt frågan som vi upplever ett 
”bristande” engagemang bland organisationer och 
medlemmar i kretsen bland huvudmännen för Arbetet 
museum. Hur ser Huvudmännen på Vänföreningen 
och kan man hitta samverkansformer !

Även frågan om samverkan mellan olika Vänfören-
ingar	som	finns	i	Norrköping	har	väckts.	Kan	Vänför-
eningarna med alla dess engagerade medlemmar bli 
en mer aktiv del av Norrköpings rika kulturliv och 
kanske utgöra grunden för en Kulturriksdag i Norr-
köping.

Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett tack till alla 
personal på Arbetets museum för gått samarbete un-
der det gångna verksamhetsåret samt ett tack till alla 
våra medlemmar för visat förtroende.

 

Övrigt kring vår verksamhet
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Tillgångar: 2015-12-31 2014-12-31
   
Postgiro 106 999 103 707

Bank  (kontot avslutat 2014-01-27) 0 0  
 
S:a tillgångar 106 999 103 707  
 
   
Skulder:   
   
Avräkning Arb.Museum -161 0

Reserverade stipendier 20 000 20 000
   
S:a skulder 19 839 20 000
   
Eget kapital:   
   
Disponibla medel 83 707 81 843

Årets resultat 3 453 1 864  
 
S:a eget kapital 87 160 83 707  
 
   
   
S:a skulder och eget kapital 106 999 103 707

Balansrapport
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Resultatrapport

Intäkter: 15.01.01-12.31 14.01.01-12.31
   
Medlemsavgifter 29 750 25 350
Försäljning Industrilandsboken   
S:a intäkter 29 750 25 350  
 
Kostnader:   
Resor, lokalhyra -3 159 -233
Utflykt	 -3	231	 -1	662
Års- o styrelsemöten -2 233 -2 137
Annonser -394 -780
Porto, kontorsmatrl -5 519 -10 672
Gåvor, bidrag -5 802 -2 047
Stipendiat -5 000 -5 000
Bankavgift  -959 -955
Reserverade stipendier   
   
S:a kostnader -26 297 -23 486  
 
Finansiella intäkter/   
kostnader:   
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0
   
   
   
S:a finansiella intäkter/kostnader 0 0
   
   
   
Årets resultat 3 453 1 864
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Revisionsberättelse
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Foto: Helena Törnqvist


