
 

 

Protokoll 

 
 
Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 

  
 
 

Närvarande:     Datum: 2021 02 09 
Helena Törnqvist, Arbetets museum   Tid: 13-14.00 
Lovisa Almborg, ArbetSam    Plats: Digitalt via Teams 
Mikael Parr, ArbetSam 
Rutger Palmstierna ersättare för Gunnar Carlsson, Båthistoriska Riksförbundet, BHRF  
Anders Svensson, Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 
Malin Erlfeldt, Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 
Kurt Sjöberg, Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 
Per Englund, Museibanornas riksorganisation, MRO 
Stieg Ingvarsson, ersättare för Tomas Allard, Svensk Flyghistorisk Förening, SFF 
Anders Svenson, ersättare för Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening, SÅF 
Kjell Franzén, Veteranflygsektionen EAA Sverige 
Anders Andersson, Åkerihistoriska sällskapet, ÅHS 
 
Ordförande och justerare: Helena Törnqvist 
Sekreterare: Lovisa Almborg 
Justerare: Anders Svensson, JHRF 

 
Förhinder: 
Jan Tägt, Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 
Christer Ericson, Sveriges Segelfartygsförbund, SSF 
Håkan Johansson, Sveriges Ångbåtsförening, SÅF  
Peter Ambjörnsson, Vagnshistoriska Sällskapet, VHS 

 
 
 

 
1. Välkommen 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar möte. 
 
 

2. Fastställande av dagordning 
Förslag lägga till övrig fråga; ny riksantikvarie och ny överintendent SMTM. 
 
Beslut: Att lägga till övrig fråga ny riksantikvarie och ny överintendent SMTM. 
 
 

3. Föregående protokoll 
Beslut: Att lägga protokoll till handlingarna. 
 
 

4. Utredningen av lagskydd för det rörliga kulturarvet – skrivelse 
Förslag på skrivelse är utskickad till nätverket för synpunkter. Anders (JHRF) har gjort några mindre 
ändringar. Helena skickar skrivelse enligt sändlista 12 februari. 
Förslag att skicka pressmeddelande. Helena undersöker om Arbetets museum kan ta fram ett 
pressmeddelande. 
 
Beslut: 
Att Helena undersöker om Arbetets museum kan ta fram ett pressmeddelande. 
Att skicka skrivelse enligt sändlista oavsett pressmeddelande eller inte. 
 

5. Remiss: 
• Promemoria reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation Infrastrukturdepartementet 16 februari. 
ThN arbetsgrupp har skickat ut förslag på generellt yttrande till ordförandegruppen för synpunkter. 
MHRF meddelar att de även skickar in ett eget yttrande. Förslag att skicka ThNs yttrande för kännedom till 
Statens maritima och transporthistoriska museer och Riksantikvarieämbetet. 



 

 

 
• Remiss bottenfärg Havs- och Vattenmyndigheten 30 april 
Behov av att undersöka hur Havs- och vattenmyndighetens remiss korresponderar med Transportstyrelsens 
arbete angående. Undran över varför Havs- och vattenmyndigheten går ut med en remiss när arbetet på 
Transportstyrelsen fortfarande fortgår. 
 
Förslag att berörda organisationer inom nätverket gör ett eget yttrande på remissen om bottenfärg. 
 
Beslut: 
Att Helena skickar in ThNs yttrande på promemoria angående reduktionsplikt för bensin och diesel. 
Att berörda organisationer inom nätverket gör ett eget yttrande på remissen om bottenfärg. 
 
 

6. Övriga frågor      Bilaga 
Stöd till kulturen 
Stöd från Tillväxtverket för hållbar platsutveckling inkl. möten och evenemang 
Nu finns 17 miljoner kronor att söka för platsutveckling, med särskilda möjligheter till stöd för att utveckla 
möten och evenemang. Vi erbjuder upp till 75 procent i stöd till projekt som adresserar platsers utmaningar i 
spåren av Coronapandemin och möter behov hos en bredd av målgrupper – besökare, företag, föreningsliv 
och lokalinvånare. Projekten ska ha ett tydligt hållbarhetsfokus. Läs mer på Tillväxtverket hemsida. 
 
Datum för vårens krisstöd från Kulturrådet 
Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet. 
Kulturrådet kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang perioden 1 oktober – 31 
december 2020, eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna 
datumet 28 januari gäller därmed inte längre som utlysningsdatum. I dagsläget inväntar Kulturrådet 
information om när detta stöd kan öppna. Läs mer på Kulturrådets hemsida. 
 
Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att genomföra projektet 
”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under Coronakrisen och i en 
återuppbyggnadsfas” 
Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det ideella kulturlivets föreningar under Coronakrisen. 
inom ett par veckor kommer information finnas om hur man kan söka krisstöd från Ideell kulturallians. Det 
kommer gå att söka även av dem som inte är medlemmar hos Ideell kulturallians. 
 
Ny riksantikvarie och chef Riksantikvarieämbetet 
Joakim Malmström är utsedd till ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. 
Joakim är idag chef för Naturhistoriska museet och ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd. 
Han tillträder 15 april.  Förslag att skicka en mötesförfrågan. 
 
Ny överintendent och chef Statens maritima och transporthistoriska museer 
Lars Amréus är utsedd till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. 
Lars är idag riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Han avtackas 18 februari och tillträder 15 
april. Helena har bjudit in Lars till ThNs vårmöte. 
 
Förslag att skicka mötesförfrågan till Linda Zachrison, ordförande för utredningen ”Återstart för Kulturen” på 
Kulturdepartementet.  
Notera att Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att utreda hur Coronapandemin påverkat museisektorn. 
Förslag att höra med nya riksantikvarien angående utredningen.  
 
Beslut: 
Att Helena skickar mötesförfrågan till Joakim Malmström 
Att Helena skickar mötesförfrågan till Linda Zachrisson, utredare Återstart för kulturen. 
Att höra med nya riksantikvarien angående utredningen. 
 
 

7. Nästa möte och vårens möte med SMTM 
16 mars kl 13.00 
Vårens möte med SMTM (och RAÄ) får ske efter att de nya cheferna tillträtt i april. 
 

8. Avsluta möte 
Ordförande tackar närvarande och avslutar möte. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2020-12-22-hallbar-platsutveckling-inklusive-moten-och-evenemang.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen/

