
NKF-S styrelses Visionsmöte 12-14 oktober 2018 i Linköping 

Närvarande styrelseledamöter var Lisen Tamm, Linnea Holmberg-Wensby, Pia 

Christensson, Johanna Palm-Avis, Hélène Svahn-Garreau, Lotta Möller, Maria 

Valhelyi och Alexandra Tengelin. Dessutom deltog Realias redaktör Carl Brädde. 

Under fredagskvällen intogs en gemensam middag på hotellet bekostat av 

Bothénstiftelsen. Visionsmötet genomfördes därpå under lördagen och halva 

söndagen, med syfte att fördjupa och utveckla angelägna löpande frågor  

samt att verksamhetsplanera framåt. 

 

Under mötet diskuterades bland annat följande: 

Realias redaktion berättade att man kommer att arbeta mer med 

tema/specialnummer framöver. Redaktionen avser även förbättra online 

publiceringen av tidningen. Styrelsen önskar använda Realia mer för att sprida 

information från ECCO. Redaktionen och styrelsens ECCO-delegat ska tillsammans 

utveckla formen för detta. 

Styrelseordföranden rapporterade från senaste förbundsrådet på Island och om 

utvecklingsarbetet av NKFs tidskrift MoK. Eftersom ordförandeskapet i NKF 

alternerar mellan de nordiska medlemsländerna har turen kommit till Sverige, och 

den nya NKF ordföranden är svenska Pia Christensson.  

Flera arbetsgrupper, Konserveringens Dag, Bevare Mig Väl, Pensionsenkäten och 

Stadgeändring avlade lägesrapport och förslag om vidareutveckling med styrelsens 

godkännande. En ny arbetsgrupp tillsattes för Sveriges Museers Vårmöte 2019 för att 

utveckla ett attraktivt ämne för en programpunkt som NKF-S kan stå värd för, som 

en förlängning av ambitionen av att synas mer. 

Styrelsen hade en längre diskussion om behovet att försöka lyfta blicken igen och 

utveckla visioner för framtiden och vad vi tror att NKF-S kan och borde vara. 

Sittande styrelse har framförallt arbetat med att pröva och genomföra företrädande 

styrelsers idéer och mål varvid det mer visionära arbetssättet har fått stå tillbaka. 

Ambitionen är att Visionshelgen 2019 ska bli mer av ett framåtblickande möte. 

Styrelsen diskuterade även hur vi bäst samarbetar med Institutionen för kulturvård, 

Göteborgs universitet. Institutionens avgående och tillträdande prefekter har fått 

/ska få avsiktsförklaringar från styrelsens ordförande om förhoppningarna att 

utvecklingsarbetet ska göra Kandidat- och Masterprogrammet internationellt 

konkurrenskraftigt, och att NKF-S styrelse gärna vill bidra till det på det sätt vi kan. 

I detta sammanhang berördes även styrelsens sammansättning och att vi gärna vill ha 

en studentrepresentant med, främst för att vara en direkt länk mellan studenter under 

utbildning och styrelsen. 

Flera ECCO-relaterade frågor diskuterades också, som intresset för en översättning 

av Professional Guidelines och en möjlig svensk kandidatur att ingå i ECCOs 

centralkommitté.  

Slutligen diskuterades möjliga och intressanta teman för både det kommande 

årsmötet och den kongress NKF-S arrangerar 2021. 

Lisen Tamm 2019-03-11 


