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Yttrande över inkomna motioner till Föreningen Gotlands
fornvänners årsmöte 2018
Till årsmötet för Föreningen Gotlands fornvänner har tre motioner inkommit som styrelsen
härmed vill avge följande yttrande över:
Motion angående utställningar
Gotlands Museums uppdrag är enligt stadgarnas ändamålsparagraf att vara samhällets minne
som samlar och sprider kunskap om länets natur- och kulturarv samt verkar för att det
försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängligt för alla. Vidare ska Gotlands Museum bedriva
professionell verksamhet inom museets kompetensområde och bistå med kunskap.
Men vi är också ett museum med ett regionalt uppdrag som får finansiering från såväl stat som
region. För att erhålla dessa medel krävs att vi arbetar i enlighet med de nationella
kulturpolitiska målen liksom den regionala kulturplanen. Det innebär bl a att museet ska verka
för kulturell delaktighet genom mångfaldsperspektiv och vara en arena för samtida samtal och
demokratifrågor. På detta sätt bidrar vi i nutida samhällsdebatter genom vår historiska
kunskap. Kulturarvet skapas idag genom mötet mellan nu och då och det visar vi i vår
verksamhet med utställningar och programverksamhet från förhistoria till idag.
Det finns också anledning att erinra om den nya museilagen som gäller sedan den 1 juli 2017.
Där framgår att med ett museum avses en institution som är öppen för allmänheten och som
förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd
om människan och människans omvärld. Vidare framgår att ett museum ska utifrån sitt
ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap,
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
Därmed anses motionen besvarad.
Motion angående Gotländskt arkiv
Enligt protokoll från årsmötet 2005, under punkten 15 övriga ärenden, framgår att innehåll i
årsboken Gotländskt arkiv diskuterades och att diskussionen summerades med att idéer och
förslag som framförts tas med till redaktionen för Gotländskt arkiv i syfte att ytterligare
förbättra kvalitet och innehåll. Av protokollet framgår vidare att årsmötet rekommenderade
aktuellt populär-vetenskapligt innehåll för en bredare publik i Gotländskt arkiv. Det finns
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således ingen notering i protokollet om ett beslut kring Gotlandica i Gotländskt arkiv såsom
motionären påstår. Aktuell information om Gotlandica sammanställs och finns tillgängligt via
Gotlandicabibliotikarien på Almedalsbiblioteket.
Därmed anses motionen besvarad.
Motion angående kallelse till årsmöte
Gotlands Museum har som grundprincip att göra elektroniska utskick av all information som
riktar sig till våra medlemmar. Det gäller såväl nyhetsbrev som inbjudningar och kallelser.
Museets använder sig också genomgående av sociala medier för att kommunicera.
Kallelsen till årsmötet i föreningen sker genom ett separat mejlutskick till medlemmar som
anmält mejladress. Kallelse görs också genom gotlandstidningarna i enlighet med paragraf 6 i
stadgarna för Föreningen Gotlands fornvänner där det framgår att kallelse ska ske genom
annonsering senast 14 dagar före mötet. Då finns också årsmöteshandlingar tillgängliga fysiskt
på museet och på hemsidan. Ett yrkande om att kallelse ska ske minst fyra veckor före
årsmötet kräver således en ändring av stadgarna.
Där med anses motionen besvarad.
Visby 5 mars 2018

Cecilia Schelin Seidegård
Ordförande
Styrelsen för Föreningen Gotlands fornvänner
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