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Val av representanter för styrelsen för
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att till Stiftelsen Strindbergsmuseets
styrelse 2014-2016 utse tre ledamöter, varav en ordförande och
en vice ordförande, samt tre suppleanter och en revisor enligt
följande:
Ledamöter
Rasmus Jonlund (FP), ordförande
Ingemar Josefsson (S), vice ordförande
Birgitta Persson (M)
Suppleanter
Agnes Koson (C)
- (FP) (föreslås vid sammanträdet)
Marja Sandin-Wester (MP)
Revisor
Johan Nilsson (M)

Sammanfattning
Kulturnämnden ska enligt stiftelsens stadgar utse ordförande,
vice ordförande, en ledamot och suppleanter för dessa samt en
revisor till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet. Av övriga
ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av
Strindbergssällskapet. Mandatperioden är tre år och en ny
styrelse ska utses för perioden 2014-2016.
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UTLÅTANDE
Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ska enligt stadgarna
belysa August Strindbergs liv och verk genom permanenta och
tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation. Det
stadgas även att man ska upplåta lokaler till forskning och annan
verksamhet i detta syfte. Från och med 2002 ingår också
Strindbergs Intima Teater i Stiftelsen Strindbergsmuseet. I
stiftelseurkunden anges bland annat att ledamöter och suppleanter
utses för en period av tre år i taget.
Kulturnämnden ska enligt stiftelsens stadgar utse ordförande,
vice ordförande, en ledamot och suppleanter för dessa samt en
revisor till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet. Av övriga
ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av
Strindbergssällskapet. En ny styrelse ska utses för perioden 20142016.
Under 2013 har följande personer suttit i styrelsen valda av
kulturnämnden:
Ledamöter
Louise Edlind-Friberg (FP), ordförande
Ingemar Josefsson (S), vice ordförande
Ariane Bucquet Pousette (M)
Suppleanter
Agnes Koson (C)
Per Höjeberg (FP)
Marja Sandin-Wester (MP)
Revisor
Johan Nilsson

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att till
Stiftelsen Strindbergsmuseets styrelse 2014-2016 utse tre
ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, samt tre
suppleanter och en revisor.

