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Till
Kulturnämnden

Val av Feministiskt Initiativs representant
till styrelsen för Stiftelsen
Strindbergsmuseet
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att till Stiftelsen Strindbergsmuseets
styrelse utse Mikaela Sundin som Feministiskt Initiativs
suppleant under perioden 2016-2018.

Inga Lundén
Tf Kulturdirektör

Erika Dahlberg
Nämndsekreterare

Underlag för beslut
Kulturnämnden beslutade den 8 december 2015 att utse en
ordförande (S), en vice ordförande (L) samt en suppleant (M) till
Stiftelsen Strindbergsmuseet. Övriga platser, en ledamot från
Miljöpartiet samt två suppleanter från Vänsterpartiet och
Feministiskt Initiativ, lämnades vakanta till dess att partierna har
utsett sina kandidater. Den tidigare revisorn kvarstod på sitt
uppdrag.
Ledamöter
Göran Eriksson (S), ordförande
Lennart Nordfors (L), vice ordförande
(MP)
Suppleanter
Birgitta Persson (M),
(V)
(F!)
Revisor
Johan Nilsson (M)
stockholm.se
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben.

UTLÅTANDE
Bakgrund
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 därefter ska
en ny styrelse utses för perioden 2019-2022.

Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ska enligt stadgarna
”ha till ändamål att genom permanenta och tillfälliga
utställningar samt fortlöpande dokumentation belysa August
Strindbergs liv och verk samt att upplåta lokaler till forskning
och annan verksamhet i detta syfte”
Från och med 2002 ingår även Strindbergs Intima Teater i
Stiftelsen Strindbergsmuseet. Av övriga ledamöter utses en av
Nordiska museets nämnd och en av Strindbergssällskapet. En ny
styrelse ska utses för perioden 2016-2018
Under 2014-2015 har följande personer suttit i styrelsen valda av
kulturnämnden:
Ordinarie ledamöter
Rasmus Jonlund (L), ordförande
Ingemar Josefsson (S),vice ordförande
Birgitta Persson (M)
Ersättare
Agnes Koson (C)
Birgit Friggebo (L)
Marja Sandin-Wester (MP)
Revisor
Johan Nilsson (M)

