
NKF-S Årsmöte 2020  

Med anledning av den pågående Covid 19-pandemin beslutade NKF-S styrelse att 
ställa in det planerade fysiska årsmötet som skulle ha hållits dagtid på 
Institutionen för Kulturvård i Göteborg den 13 maj, med ett program kopplat till 
Institutionen. Årsmötet kom istället att hållas virtuellt på den digitala 
plattformen Zoom kvällen den 13 maj.  
 
På mötet deltog 26 medlemmar varav 8 styrelseledamöter. Efter framförd 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2019 där 
föreningens ekonomi är i balans och ett positivt resultat har uppnåtts, beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet. Samtliga förtroendeposter i styrelse, revision och 
valberedning kvarstår helt oförändrade.  
 
Arbetsgruppernas representanter, Alexandra Tengelin Nyström för 
Konserveringens Dag, Jonas Häggblom för Bevare Mig Väl och Lisen Tamm för 
NKF Kongress 2021 informerade om arbetet i grupperna. Publikationerna MoK 
och Realia representerades med rapporter från Thea Winther respektive Carl 
Brädde. NKF-S E.C.C.O.-delegat tillika styrelseledamot i E.C.C.O.-kommittén 
Hélène Svahn-Garreau informerade om deras arbete. Dessutom rapporterade Liv 
Friis från Institutionen för Kulturvård.  
 
Pia Christensson rapporterade från Bothéns stiftelse som under 2019 delat ut 
535 607 SEK till 27 stipendiater varav 12 till den prioriterade gruppen  
forskning/förmedling/arrangemang, av totalt 60 sökande.  
 
Efter att den mer formella delen av årsmötet var avklarat fick deltagarna 
möjlighet att diskutera angelägna frågor som bland annat rörde hur vi bäst 
uppmuntrar artikelbidrag till våra publikationer MoK och Realia. Till exempel 
föreslogs att den skrivarkurs för akademiska publikationer som ges till 
Institutionen för Kulturvårds studenter kanske skulle kunna göras tillgänglig 
också för yrkesverksamma konservatorer. Det vore även intressant om 
studenterna kunde skriva populärvetenskapliga presentationer av sina 
examensarbeten för publicering i Realia. En annan ständigt aktuell diskussion 
som fördes var den om kompetensutveckling, arbetsmarknad och 
kvalitetssäkring av utfört arbete. 
 
Zoom som mötesplattform fungerade bra, kanske för att styrelsen hade förberett 
sig med ett övningsmöte innan. Jag hoppas ändå att det snarare förblir ett 
undantag än regel. För hur bra Zoom än är, kan det aldrig ersätta att träffas på 
riktigt eller det utbyte ett intressant program, som vi normalt försöker få till i 
samband med årsmötet, kan ge. 
 
Jag vågar hoppas att vi nästa år möts precis som vanligt! 
Lisen Tamm 
 


