Minnesanteckningar
från Referensgruppsmöte den 7 juni 2004

Syftet med mötet var att presentera vad som hänt inom projektet sedan förra mötet, ge
referensgruppen en orientering om inriktningen i programförklaringen, tacka
referensgruppen för gott samarbete och dess värdefulla bidrag till projektet samt
diskutera en eventuell ombildning av referensgruppen i annan regi.

Inledande presentation
Mötet inleddes av Mia Enander (Statens maritima museer) som hälsade alla välkomna
till museets lokaler.
Åsa Magnusson presenterade dagens program och gjorde därefter en kort presentation
av vad som hänt i projektet sedan referensgruppen träffades sist. I stora drag har arbetet
under våren handlat om följande;
Arbetet med att formulera programförklaringstexten har gått vidare och texten ska inom
kort stämmas av med de projektbärande organisationerna. En slutrapport har
sammanställts (se bilaga 1) och länens och Riksantikvarieämbetets arbete med Agenda
kulturarv har utvärderats (se bilaga 2). Arbetet med Agenda kulturarv i projektform har
avslutats runt om i landet. Erfarenheter och resultat förvaltas nu inom ramen för den
ordinarie verksamheten. På den nationella nivån kvarstår ett projektkansli som
samordnar artbetet med att färdigställa programförklaringen, planera lanseringen och
göra den ekonomiska redovisningen.
Åsa gjorde också en översiktlig presentation av innehåll och inriktning i
programförklaringen som lanseras i höst. (Den text som gått ut för avstämning till de
projektbärande organisationerna bifogas här som bilaga 3.)

Huvudlinjer i eftermiddagens diskussioner
Huvudpunkt för dagen var diskussion om en fortsatt samverkansform för den grupp som
under Agenda kulturarvs projekttid utgjort projektets referensgrupp. Deltagarna hade
därför fått ut ett antal frågor att diskutera hemma i den egna organisationen inför mötet.
Diskussionen utgick från dessa frågor (se bilaga 4).

Fortsatta träffar
Samtliga organisationer var angelägna om att gruppen fortsätter träffas under liknande
former, det vill säga att samlas kring konkreta frågor och fortsätta dialogen. Motivet för
att fortsätta träffas är att denna typ av samling stärker och vässar de centrala instanserna.
Syfte
Gruppen var eniga om att syftet med de fortsatta träffarna är att samlas kring
utvecklingsfrågor och andra aktuella frågor kopplade till verksamheten, och på så vis ta
stöd av varandra, dela med sig av erfarenheter och uppdatera varandra om vad som är på
gång inom de olika organisationerna. Gruppen fungerar på så vis som ett nationellt
forum för utvecklingsfrågor inom ABM- och kulturmiljöområdet.
Representation
Den representation som finns inom gruppen i dess nuvarande konstellation spänner över
ett brett fält, vilket borgar för en god överblick över det samlade ABM- och
kulturmiljövårdsfältet. Gruppens sammansättning är dock inte given, och man bör ta
med sig och fortsätta fundera över frågan om huruvida det finns andra aktörer som bör
finnas med.
Mötesform
Gruppen var enig om att det sammankallande ansvaret ska växla mellan de olika
organisationerna. Den organisation som fungerar som värd ansvarar för att ta fram ett
program och ett diskussionsunderlag. Avgörande för diskussionernas kvalitet och
relevans är att övriga deltagare får något konkret att reagera på.

Nästa möte
Det beslutades att Riksantikvarieämbetet står som värd för nästa möte. Mötet kommer
att hållas till hösten och ta sin utgångspunkt i Agenda kulturarv programförklaring som
beräknas lanseras i augusti. Tydligare frågeställningar och program kommer att skickas
ut tillsammans med kallelsen.
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