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Arbetets museums Vänförenings årsmöte
Tid:Tisdagen den 23 mars 2021  kl.18.00
Årsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams
                                                                                                            
Förslag till dagordning

1.    Årsmötets öppnande 

2.    Fastställande av dagordning

3.    Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

4.    Val av mötesfunktionärer
 a.   Ordförande       
 b.   Sekreterare 
 c.   Två protokolljusterare tillika rösträknare

5.    Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2020

6.    Revisionsberättelse 2020

7.    Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

8. Fastställande av medlemsavgifter för 2022

9.    Val av ordförande och styrelseledamöter
  a.   Ordförande för en tid av 1 år
  b.   Ledamöter för en tid av 1 

10. Val av två revisorer för en tid av 1 år 

11. Val av valberedning för en tid av 1 år  

12. Inkomna motioner och övriga anmälda frågor 

13. Avslutning
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Vänföreningens årsmöte
Vänföreningen årsmöte den 21 mars fick hastigt 
ställas in på grund av det nya corona-viruset och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för bl a 
medborgare 70+.
Ett nytt försök gjordes med uppskjutet årsmöte 14 
november men smittspridningen i samhället ökade 
snabbt under hösten och nya restriktioner infördes så 
även det mötet måste ställas in.

Årsmötet 2019 valde styrelse och övriga funktionä-
rer för verksamhetsåret 2020. Då inget årsmöte kun-
de genomföras 2020 har den styrelsen fortsatt verka 
hela året. En avsägelse har skett under hösten 2020. 
.
Li Teske    Ordförande
Berit Karlsson    Ledamot
Jacqueline Zardan   t o m 2020-10-07 Ledamot
Pim Martina Elfving   Ledamot
Mary-Ann Ekström   Ledamot
Maud Fjellman    Ledamot
Marianne Lindvall   Ledamot
Kent Karlsson    Revisor
Marie Innab    Revisor
Niklas Cserhalmi   Valberedare
Göran Färm    Valberedare

Nina Weibull har varit föreningens kassör och svarat 
för ekonomihantering och medlemsregister. Hele-
na Törnqvist och Magdalena Åkerström har också 
bistått i vår verksamhet.
Föreningens ekonomi redovisas i efterföljande resul-
tat- och balansrapport.

Medlemmar
Arbetets museums vänförening har 114 medlemmar.

Medlemsaktivitet
Inga medlemsaktiviteter har genomförts under verk-
samhetsåret. 

Under verksamhetsåret arrangerades en samtalskväll 
i samarbete med Arbetets museum, Linköpings Uni-
versitet och Folkuniversitetet. Det har under åren va-
rit intressanta samtal ledda av forskare och författare 
tillsammans med andra kunniga personer om aktuella 
samhällsfrågor.

Föreläsningskväll - ’Samtal om …’2020 
Onsdag den 21 oktober kl 18 genomfördes Samtal 
om: Genus & Bilder med fotografen, journalisten 
och genusforskaren Tomas Gunnarsson och forska-
ren Stina Backman från Tema Genus vid Linköpings 
universitet. Samtalet uppskattades av strax under 50 
deltagare, vilket följde Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer.

“Samtal om …”
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Priset skulle ha delats ut i Nyköping i samband med 
ArbetSams årsmöte men av kända skäl kunde mötet 
inte genomföras. Förutom äran består priset av ett di-
plom och 5 000 kronor. Erling kommer att uppmärk-
sammas vid ArbetSams digitala årsmöte 2021.

Styrelsens motivering:
Utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2020 går till Erling 
Andersson, Derome Trä- och Nostalgimuseum för 
hans mångåriga arbete och engagemang med att 
bygga det innehållsrika muséet. Muséet belyser den 
enorma förändring som skett i den svenska såg- och 
träindustrin. 

Erling är uppväxt i Derome och har sedan barnsben 
arbetat med träbearbetning. I början av 80-talet börja-
de Erling samla gamla maskiner och verktyg som var 
på väg att kasseras. Idag är Derome Trä- och Nostal-
gimuseum inrymt i flera byggnader och är ett populärt 
utflyktsmål. På muséet kan du bland annat uppleva 
hur en ånglokomobil driver en ramsåg, som sågar en 
stock till plankor och mycket mer. 

Bild: Erling Andersson Derome Trä & Nostalgimuseum
Foto: Andreas Nilsson

Det finns också en snickarbod där barn och ungdomar 
kan bygga och göra eget papper. Erling är fortfarande 
lika engagerad, drivande och idérik. Har du tur vid ett 
besök på muséet så kanske det är Erling som är guide.

Bland annat tack vare Erlings engagemang och arbe-
te har trähantverket bevarats till eftervärlden och har 
därför ett viktigt kulturhistoriskt värde.

Årets Arbetsmyra 2020: 
Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum
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Intäkter: 200101-201231 190101-191231
   
Medlemsavgifter 33 800 27 450
Intäkter utflykter 0 0
S:a intäkter 33 800 27 450
   
Kostnader:   
Resor, utflykter 0 -1 616
Års- o styrelsemöten 0 0
Programvara -1 485 -1 677
Porto, kontorsmatrl -602 -2 751
Gåvor, bidrag bla Maskinnostalgi¹ 0 -6 186
Stipendiat Myran -5 000 -9 409
Bankavgift  -953 -962
Öresutjämning 0 -1
S:a kostnader -8 040 -22 602
   
Finansiella intäkter/   
kostnader:   
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0
   
   
   
S:a finansiella intäkter/kostnader 0 0
   
   
   
Årets resultat 25 760 4 848
  

Resultatrapport
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Balansrapport
 
     
   
    
Tillgångar: 2020-12-31 2019-12-31 
    
Postgiro 133 269 114 039 
Kundfodringar 3 900 26 950 
S:a tillgångar 137 169 140 989 
    
S:a tillgångar 137 169 140 989 
    
Eget kapital:    
    
Disponibla medel -83 087 -78 239 
Årets resultat -25 760 -4 848 
    
S:a eget kapital -108 847 -83 087 
    
Skulder:    
    
Förutbetalda med.avgifter 2019¹ -1 400 -36 300 
Reserverade stipendier -25 000 -20 000 
Leverantörsskuld -1 922 -1 602 
Osäkra fodringar 0 0 
S:a skulder -28 322 -57 902 
    
    
    
S:a skulder och eget kapital -137 169 -140 989 
    
¹ Avser fakturerade medlemsavgifter för 2020 under december 2019   2 
Årets arbetsmyra 2020, stipendiet kommer att utbetalas under 2021
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Styrelsens slutord
Samarbetet med Arbetets museum, Linköpings universitet och Folkuniversitetet har fortsatt, dock blev det bara 
en samtalskväll det här året. 

Under rådande omständigheter har det inte varit möjligt att arrangera aktiviteter för medlemmarna under det 
år som gått. Av den anledningen har styrelsen beslutat om en kompensation för medlemsavgiften och föreslår 
att årsmötet beslutar att betald medlemsavgift för 2020 ska gälla även för 2021.

Information om Vänföreningen finns på Arbetets museums hemsida www.arbetetsmuseum.se under rubriken 
Om oss.

Norrköping den 23 mars 2021

Li Teske   Berit Karlsson    Mary-Ann Ekström

Pim Martina Elfving  Maud Fjellman    Marianne Lindvall
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REVISIONSBERÄTTELSE 

För Arbetets Museums Vänner 

Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat 
verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt tagit del av protokoll och övriga 
handlingar 
som ger upplysningar om styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 
1 januari - 31 december 2020. 

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi 

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes samt 

att styrelsens ledamöter och kassaförvaltare beviljas ansvars
frihet för den period revisionen omfattar. 

Nonköping 2021-02-JD 

Kent Karlsson 

av Arbetets museums Vänner valda revisorer 
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FRÅN BESÖKSREKORD TILL BESÖKS-
FALL NÄR CORONAVIRUSET KOM
Årets två första månader lockade rekordmånga besö-
kare till Arbetets museum. I januari hade vi 19 609 
besök (jämfört med 12 586 för 2019) och i februari 
25 204 (jämfört med 12 933 för 2019). Med tanke 
på att senhösten 2019 hade gett starkt ökade besöks-
siffror så drog vi i februari slutsatsen att 2020 skulle 
Arbetets museum slå sitt gamla besöksrekord från 
2014 då 234 126 besök gjordes hos oss. Så blev det 
inte.
Med pandemin kom mycket av våren att handla om 
daglig krishantering där ledningsgruppen och kom-
munikatören träffades varje morgon för att hantera de 
situationer som löpande uppstod kring bemanning, 
inställda evenemang, öppettider, hemarbete, hyror 
för entreprenörerna, städning och så vidare. För att 
värna fast personal sade vi upp alla kontrakt och av-
tal med konsulter och extraanställda och inskränkte 
öppettiderna för att kunna bemanna med enbart fast 
personal. Den 28 mars beslutade vi att stänga med 
motivet att begränsa smittspridning.
Genom kloka vägval och hårt arbete från museets 
personal för att förbereda en säker museivistelse för 
besökare och medarbetare kunde vi, då smittotalen 
sjönk i landet, öppna igen den 16 juni. Tack vare 
goda förberedelser där hela personalgruppen var 
engagerad fick vi en bra sommar och tidig höst. Men 
med stigande smittotal under senhösten, och med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om att 
undvika museibesök stängde vi åter den 31 oktober.

MUSEILEDNING
Coronakrisen har påverkat Arbetets museums ekono-
mi, men då museet har fri entré är skadeverkningarna 
inte så omfattande som på många andra ställen. De 
förluster vi gjort är på butik-, konferens-, pedagogik- 
och projektintäktssidan.
Likaså har intäkter på hyror från café- och restau-
rangentreprenörerna minskat drastiskt. Ledningen 
på museet har konstaterat att vi ekonomiskt kommer 
kunna hantera den omedelbara krisen. Det vi oroar 
oss för är den långsiktiga utvecklingen; 2019 hade vi 
en omsättning på 30 miljoner varav 18,5 var statliga 
bidrag. Övriga medel kom framför allt från projekt-
medel där företag, stiftelser, myndigheter, fack med 
flera finansierat projekt. Museets hela affärsidé byg-
ger på att vara så relevanta i våra projekt att det finns 
betalningsvilja hos ekonomiskt starka organisationer 
som vill jobba tillsammans med oss. Med coronakri-
sen bedömer vi att betalningsviljan finns kvar, men 
vi ser att betalningsförmågan är hotad hos flera av 

Året 2020 våra finansiärer.
Den 1 mars lämnade museet ett äskande till reger-
ingen om permanenta medel till Arbetets museums 
Demokratilabb. Som en förberedelse inför den plane-
rade permanenta satsningen drev museet den mycket 
framgångsrika vandringsutställningen Det resande 
demokratilabbet som finansierades av Postkodstif-
telsen. Vi fick 2020 inte gehör från regeringen men 
under hösten har LO, TCO, Region Östergötland 
och Norrköpings kommun tillsammans skjutit till en 
miljon kr för att överbrygga satsningen till 2021. För 
att stärka vår position samlar vi en strategigrupp runt 
satsningen med följande deltagare; Lisa Bengtsson 
vice ordf LO, Henrik Oscarsson Ekengren professor 
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs Universi-
tet, Ulrika Hyllert ordf Journalistförbundet, Anette 
Novak GD Statens medieråd, Nils Olauson VD Öst 
Media och Elin Wihlborg professor Statskunskapen 
vid Linköpings Universitet. Strategigruppen sam-
manträder två–tre gånger per termin för att stötta 
museets satsning.

FORSKNING OCH DOKUMENTATION
Under normalitetens sista skälvande dagar i mars 
samarrangerade Arbetets museum den internatio-
nella konferensen Long-term global perspectives 
on preventing sexual harassment in the workplace 
– policy, practice & strategies den 8–10 mars. Fokus 
för konferensen var hur sexuella trakasserier på ar-
betsplatser kan motverkas och om lärdomar från me 
too-rörelsen globalt. In i det sista var det oklart om 
konferensen skulle kunna genomföras och några av 
föreläsarna deltog via länk. Särskilt glädjande var att 
kunna möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan fors-
kare och fackliga organisationer från hela världen 
eftersom samtliga världsdelar var representerade på 
konferensen.

INDUSTRIELLA KULTURARVSFRÅGOR
Arbetslivsmuseikurserna startade under den tidiga 
våren som planerat med en blandning av teoretiska 
och praktiska kurser; söka pengar kurser, temadagar 
om besöksnäring, arkivering och motorvård. Från 
mitten av mars ställde vi om till enbart digitala kur-
ser. I maj gav vi det första webbinariet online med 
75 deltagare. Vi såg omedelbart potentialen i digitala 
kurser och förstod att vi skulle kunna fortsätta nå ut 
med kunskapsöverföring trots corona. Under hösten 
har vi fortsatt med ytterligare webbinarier. Förde-
larna är många: fler kan delta, var de än befinner 
sig, och deltagarantalet har därför varit högre än vid 
de fysiska kurserna. Det är enkelt, tidsbesparande, 
säkert och inte minst kostnadsfritt för arbetslivsmu-
seerna i en tid av stor ekonomisk oro. Mottagandet 
från kursdeltagarna är översvallande positivt och 
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att utställningen ska nå skolor, bibliotek och andra 
offentliga platser i Estland, Lettland, Litauen och 
Belarus. Arbetets museums utställning bildar bas i 
projektets satsning där målet är att förse medborgare 
med de verktyg som behövs för att skilja fakta från 
desinformation. Projektet drivs från februari–no-
vember 2021 i samarbetet med bland många andra 
Danish Culture Institute.
Jobbcirkus, som ger unga verktyg att göra mer 
medvetna framtidsval vad gäller utbildning och yrke, 
visades i Kristianstad och i Ljungby där man nådde 
hela regionens skolor. Flera kommuner och regioner 
visar intresse av att köpa loss och visa utställningen 
permanent som en viktig del
i deras respektive kompetensförsörjningsstrategier. 
Arbetets museum undersöker möjligheten till klus-
terbildning i frågorna.

PEDAGOGIK
I februari invigdes Jobblabb som bidrar till elevers 
förståelse och intresse för framtidens yrken och ar-
betsliv. Utställningen hjälper besökaren att förstå sin 
egen förmåga, få en uppfattning om vad de är bra på 
och tycker om att göra, allt i syfte att stärka elev-
erna i att göra medvetna framtidsval. Utställningen 
är finansierad av Region Östergötland, Vinnova, 
näst intill samtliga kommuner i länet, IF-Metall, 
Kommunal, Unionen, Siemens, Toyota, Holmen 
och Jobba grönt. Tack vare avtal med kommunerna i 
länet kommer femteklassarna gratis till oss och innan 
corona hade vi fullbokat i skolprogrammen. Trots 
att vi har kämpat för att kunna ta emot skolgrupper 
på ett smittsäkert sätt, fysiskt i utställningen har den 
absoluta majoriteten av skolorna avbokat sina besök. 
Under hösten har vi utvecklat digitala visningar, vil-
ket tagets emot väl. Vi har likaså satsat på att mark-
nadsföra Jobblabb inför 2021. 

KONFERENS
Museets konferensverksamhet har som andra kon-
ferensanläggningar drabbats hårt. Men med utökad 
ventilation och generösa ytor med stora avstånd har 
vi dock kunnat erbjuda coronasäkra konferenser för 
de som önskat. Vi har också breddat våra digitala 
konferenserbjudanden med mobila videokonfe-
renssystem. Då vi haft färre gäster än vanligt har vi 
passat på att uppdatera konferensrummen avseende 
ventilation, AC, ljud- och bildanläggningar, ommål-
ning och reparationer. Vi ser fram emot att välkomna 
våra konferensgäster åter till nyputsade och upprus-
tade lokaler under 2021.

BESÖKARNA
Under 2020 har 107 328 besök gjorts på Arbetets 
museum mot 211 727 under 2019. Under det första 

tacksamt.
I samband med webbinarierna har det framkommit 
att målgruppen är ovan vid digitala hjälpmedel. Vi 
erbjuder därför korta testmöten då de bekantar sig 
med verktyget och vi har också skapat en helt ny 
kurs, Grundläggande digital mötesteknik.
Arbetets museum har skickat skrivelser och fört 
muntlig dialog med kulturministern, kulturdeparte-
mentet samt regioner och kommuner om hur coro-
napandemin hotar arbetslivsmuseers existens. De 
är sårbara då deras enda intäkt ofta är entréavgifter. 
Särskilt märkbart är det för dem som tidigare lockat 
bussresor som gett en stabil inkomst som nu är helt 
borta. Arbetets museum blir löpande kontaktat av 
arbetslivsmuseer som är förtvivlade över sin eko-
nomiska situation. Det är av yttersta vikt att de får 
stöd från det offentliga för att kunna överbrygga den 
akuta krisen.

UTSTÄLLNINGAR
Projektet Pengar! beviljades i februari 5 355 056 kr i 
finansiering från Arvsfonden. Vi har dragit igång ett 
omfattande projekt i hela landet där ungdomar ges en 
chans att studera fenomenet pengar, starta en hållbar-
hetsfond, spela in poddar, filmer och så småningom 
bygga en vandringsutställning om ämnet. I nuläget 
har 160 ungdomar bidragit till projektet. I samverkan 
med Medieinstitutet har ungdomar producerat 20 
filmer som blir en del i den digital plattformen och 
utställningen. Projektet fokuserar på pengar, arbete 
och hållbarhet. Utställningen ska stå färdig under 
våren 2022.
Den 5 september öppnade museets dokumentär-
fotosalong. Bland 91 etablerade och oetablerade 
sökande från hela Sverige valde juryn ut 43 fotogra-
fer som ställde ut 99 verk på temat ”kaos”. Temat 
valdes ut hösten 2019, då vi var lyckligt ovetande 
om coronakrisen. Salongen slog rekord i både antal 
sökande och med antal bilder. I anslutning till Doku-
mentärfotosalongen visades SVT Nyheter Östs foto-
projekt En ovanlig vardag med fokus på coronakri-
sen. Projektet varvar allmänhetens ögonblicksbilder 
med foton av frilansfotograf Jeppe Gustafsson.

VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR
Arbetets museum har turnerat 9 utställningar 2020 
och visat två utställningar på fasta platser; Huddinge 
kommuns konstcentrum Fullersta gård där vi visar 
EWK:s bilder och den version av Jobbcirkus som 
Eskilstuna kommun köpt. Det resande demokra-
tilabbet fortsätter att uppmärksammas internatio-
nellt. Under året har utställningen med det engelska 
namnet Fake ≠ Fact Info Lab omarbetats av Svenska 
ambassaden för att enklare nå ut till flera platser i 
Lettland. Nordic Journalist Centre i Århus verkar för 
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halvåret 2020 gjordes 56 512 besök på museet vilket 
är en minskning med 24 643 mot samma period 
2019. Att minskningen inte är större, trots att vi haft 
stängt under sammanlagt 4,5 månader, är tack vare 
de mycket goda besökssiffror som museet hade un-
der januari och februari då vi slog besöksrekord båda 
månaderna.

Niklas Cserhalmi, museichef
Arbetets museum
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