Bilaga 2 till Styrelseprotokoll 201180125

Projektplan för Föremålsgruppen

2018-01-12

1

Bilaga 2 till Styrelseprotokoll 201180125

1 INNEHÅLL
2

Syfte med dokumentet.................................................................................................................... 5

3

Syfte med Föremålsgruppens arbete .............................................................................................. 5

4

Föremålsgruppens uppgifter ........................................................................................................... 5

5

Övergripande mål för Föremålsgruppens verksamhet ................................................................... 5

6

7

5.1

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 5

5.2

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 5

5.3

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 6

Organisation .................................................................................................................................... 6
6.1

Projektledning ......................................................................................................................... 6

6.2

Delprojekten ............................................................................................................................ 6

6.2.1

Projektgrupp Armé-materiel ........................................................................................... 6

6.2.2

Projektgrupp Marin-materiel .......................................................................................... 6

6.2.3

Projektgrupp Flyg-materiel.............................................................................................. 6

6.2.4

Projektgrupp Civila försvarets materiel........................................................................... 6

6.2.5

Projektgrupp Dokumentation ......................................................................................... 6

6.2.6

Projektgrupp Uniformer .................................................................................................. 6

6.2.7

Projektgrupp Fordonsmateriel ........................................................................................ 6

6.2.8

Projektgrupp Historik ...................................................................................................... 7

Projektplan Armé-materiel.............................................................................................................. 7
7.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................... 7

7.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................... 7

7.2.1

8

7.3

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 7

7.4

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 7

7.5

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 7

Projektplan Marin-materiel ............................................................................................................. 7
8.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................... 7

8.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................... 7

8.2.1

9

Teknikutveckling .............................................................................................................. 7

Teknikutveckling .............................................................................................................. 7

8.3

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 7

8.4

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 7

8.5

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 7

Projektplan Flyg-materiel ................................................................................................................ 8
9.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................... 8
2

Bilaga 2 till Styrelseprotokoll 201180125
9.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................... 8

9.2.1

Teknikutveckling .............................................................................................................. 8

9.3

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 8

9.4

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 8

9.5

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 8

10

Projektplan Civila försvarets materiel ......................................................................................... 8

10.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................... 8

10.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................... 8

10.2.1

Teknikutveckling .............................................................................................................. 8

10.3

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 8

10.4

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 8

10.5

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 8

11

Projektplan Dokumentation ........................................................................................................ 9

11.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................... 9

11.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................... 9

11.3

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 9

11.4

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 9

11.5

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 9

12

Projektplan Uniformer................................................................................................................. 9

12.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................... 9

12.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................... 9

12.3

Mål för Innevarande år............................................................................................................ 9

12.4

Mål för Innevarande år + 1 ...................................................................................................... 9

12.5

Mål för innevarande år + 5 ...................................................................................................... 9

13

Projektplan fordon .................................................................................................................... 10

13.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................. 10

13.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................. 10

13.2.1

Teknikutveckling ............................................................................................................ 10

13.3

Mål för Innevarande år.......................................................................................................... 10

13.4

Mål för Innevarande år + 1 .................................................................................................... 10

13.5

Mål för innevarande år + 5 .................................................................................................... 10

14

Historik ...................................................................................................................................... 10

14.1

Syfte med delprojektets arbete............................................................................................. 10

14.2

Övergripande syfte och mål .................................................................................................. 10

14.2.1
14.3

Teknikutveckling ............................................................................................................ 10

Mål för Innevarande år.......................................................................................................... 10
3

Bilaga 2 till Styrelseprotokoll 201180125
14.4

Mål för Innevarande år + 1 .................................................................................................... 10

14.5

Mål för innevarande år + 5 .................................................................................................... 10

15

Ekonomi och budget.................................................................................................................. 10

4

Bilaga 2 till Styrelseprotokoll 201180125

2 SYFTE MED DOKUMENTET
Syftet med detta dokument är att förteckna Föremålsgruppen planerad verksamhet på kort och lång
sikt. Planen ska bearbetas inför varje verksamhet.
Förutom Föremålsgruppens verksamhet i sin helhet ska och delprojektens organisation och planerad
verksamhet framgå. Den övergripande planen kan betraktas som beslut i stort och utgör inriktning
för delprojektens planering.
Slutligen utgör också planen underlag för en budget och ansökan om ekonomiskt stöd.

3 SYFTE MED FÖREMÅLSGRUPPENS ARBETE
Syftet med Föremålsgruppen är att tillse att museets föremål kan förevisas för allmänheten.

4 FÖREMÅLSGRUPPENS UPPGIFTER
Föremålsgruppens uppgift är att på bästa sätt vidmakthålla de föremål som museet har
förvaltningsansvar för. Detta genomförs genom att
•
•
•
•
•

Dokumentera materielen
Underhålla materielen
Renovera materielen till användbart skick
Förvara materielen
Vid behov delutgallra bland föremålen

5 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FÖREMÅLSGRUPPENS VERKSAMHET
5.1 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
Helt övergripande för Teleseum verksamhet 2018 är att förbereda för upprättande av Teleseum i
nya lokaler. Föremålsgruppen ska vara beredd att stödja den verksamheten. Styrelsen utarbeta
ett synopsis som kan ligga till grund för delprojektens arbeten i denna uppgift.
•

•

Delprojekten ska innan 2018 är slut ha inventerat och definierat vilken materiel som
finns och som projektet anser ingår i eget ansvar samt inventerat vilken materiel som
finns som är klar att ingå i en utställning i ett nytt muséum.
Ordinarie underhållsverksamhet ska genomföras

5.2 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
Under 2019 förmodas planerna för nya museet ha tagit ett steg framåt. Året behöver planeras
för att förbereda flytt av materiel. Ett fastställt synopsis bör finnas tillgängligt.
•
•

Projektet ska tillsammans med styrelsen fastställa huvudutställningen innehåll.
Delprojekten ska med stöd från styrelsen presentera vilken av delprojektets materiel
som finns tillgänglig för utställningen
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•
•
•

Delprojekten ska ha upprättat en detaljerad plan för hur utställnings-materielen ska
göras presentabel
Arbetet ska ha påbörjats att iordningsställa utvald materiel.
Underhåll av annan materiel nedprioriteras.

5.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5
I perioden 2020–2024 förväntas arbetet pågå för att bygga huvudutställningen i nya museet. Någon
gång under perioden ska museet öppnas för besökare.
Föremålsgruppen har en gemensam uppgift att bygga infrastrukturen och delprojekten har uppgiften
att ställa ut föremålen.

6 ORGANISATION
6.1 PROJEKTLEDNING
Projektledningen består av en projektledare och en bitr projektledare.
Till ledningen knyts ett arbetsutskott som består av delprojektledarna
Projektledare: Ander Gustafsson
Bitr Projledare: Roland Thorsson

6.2 DELPROJEKTEN
Delprojekten består av en projektledare och vid behov av en bitr projektledare. Dessutom ingår
medlemmar med intresse och kunskap om delprojektets materiel. En projektmedlem kan vara
medlem i flera delprojekt.
6.2.1 Projektgrupp Armé-materiel
Projektledare:
6.2.2 Projektgrupp Marin-materiel
Projektledare:
6.2.3 Projektgrupp Flyg-materiel
Projektledare:
6.2.4 Projektgrupp Civila försvarets materiel
Projektledare:
6.2.5 Projektgrupp Dokumentation
Projektledare:
6.2.6 Projektgrupp Uniformer
Projektledare:
6.2.7 Projektgrupp Fordonsmateriel
Projektledare:
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6.2.8 Projektgrupp Historik
Projektledare:

7 PROJEKTPLAN ARMÉ-MATERIEL
7.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
7.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
7.2.1

Teknikutveckling

7.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
7.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
7.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5

8 PROJEKTPLAN MARIN-MATERIEL
8.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
8.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
8.2.1

Teknikutveckling

8.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
8.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
8.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5
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9 PROJEKTPLAN FLYG-MATERIEL
9.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
9.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
9.2.1

Teknikutveckling

9.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
9.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
9.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5

10 PROJEKTPLAN CIVILA FÖRSVARETS MATERIEL
10.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
10.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
10.2.1 Teknikutveckling

10.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
10.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
10.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5
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11 PROJEKTPLAN DOKUMENTATION
11.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
11.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
11.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
11.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
11.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5

12 PROJEKTPLAN UNIFORMER
12.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
12.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
12.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
12.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
12.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5
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13 PROJEKTPLAN FORDON
13.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
13.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
13.2.1 Teknikutveckling

13.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
13.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
13.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5

14 HISTORIK
14.1 SYFTE MED DELPROJEKTETS ARBETE
14.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL
14.2.1 Teknikutveckling

14.3 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR
14.4 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 1
14.5 MÅL FÖR INNEVARANDE ÅR + 5

15 EKONOMI OCH BUDGET

10

Bilaga 3

Bilaga 4.1
TELESEUM
__________________________________________________________________________________

Anteckningar från möte med delar av Teleseum, nätverk Uppsala, tisdagen den 16
januari 2018:
Närvarande nätverksmedlemmar
Dan Thunman, Stadsbyggnadskontoret
Roger Edenmo, Länsstyrelsen
Henrik Gartz, Länsstyrelsen
Sten Yondt, Teleseum
Håkan Lidenholm, Teleseum
Ej närvarande nätverksmedlemmar
Karin Åkerblom, Stadsbyggnadskontoret
Claes Larsson, Stadsbyggnadskontoret
Johan von Knorring, Länsstyrelsen
Peter Boman, Akademiska Hus AB
Helena Bovin, Destination Uppsala AB
Peter Lindblad, Uppsala Universitet.
Margaretha Andersson, Uppsala Universitet.
Marika Hedin, Uppsala Universitet
Johanna Lundmark, Uppsala Universitet
Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet
Rolf Kroon, Teleseum

1.
Sten Yondt inledde med en sammanfattning av Teleseum’s uppdrag och
planeringsförutsättningar (bilaga).
Teleseum ska bli ett aktivitetscentrum som är tänkt att spegla utvecklingen inom svensk
telekommunikation, samverkan mellan industri, forskning och militär utveckling inom
telekommunikations- och informationsteknologi.
Museet skall också bli ett arkivcentrum och ett forum för forskning inom ovan beskrivna
områden, konferenser m m. Även trender och framtida utveckling inom telekommunikation
och IT skall speglas.
Dessutom skall museet ha en tydlig inriktning på barn och ungdomar, som ett
upplevelsecentrum med utrymme för egna aktiviteter, experiment och laborationer på olika
nivåer.
Syftet med den senare inriktningen är att öka intresset för teknisk utbildning, inte bara inom
teleteknik.

Bilaga 4.1
TELESEUM
__________________________________________________________________________________
2.
Plan för fortsatt arbete:
Med utgångspunkt från Teleseums uppdrag och vision ovan genomförs en
genomförbarhetsstudie (feasibility study) avseende etableringsalternativ Polacksbacken
under våren 2018.
Beslut om detta förutsätts kunna tas av Teleseums styrelse vid sammanträdet den 25 januari
2018.
Vi söker en lämplig person till projektledaruppdraget.
Ett uppföljningsmöte med nätverket planeras till tisdag den 6 mars kl 10.00 i Länsstyrelsens
lokaler. Roger Edenmo bokar konferensrum.
En slutrapport skall vara färdig att föredras för Telesums styrelse vid sammanträdet den 24
maj 2018.

3.
Mötet avslutades

______________________

Uppsala som ovan

Håkan Lidenholm
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Sändlista mail:
johan.von.knorring@lansstyrelsen.se
roger.edenmo@lansstyrelsen.se
henrik.gartz@lansstyrelsen.se
peter.bohman@akademiskahus.se
karin.akerblom@uppsala.se
dan.thunman@uppsala.se
claes.larsson@uppsala.se
peter.lindblad@kemi.uu.se
margaretha.andersson@uadm.uu.se
johanna.lundmark@uadm.uu.se
marika.hedin@uadm.uu.se
helena.bovin@destinationuppsala.se
lars.amreus@raa.se
sten.yondt@telia.com
rolf.kroon@outlook.com
hakan.lidenholm@gmail.com

Inledning
Uppdragsbeskrivning från
Kulturdepartementet via SMHA
•

Beskrivning av samtliga museer/center
inom uppdraget

Uppsalagruppens uppdrag
Vision Polacksbacken
Samarbetspartners
•

Stat-Länsstyrelse-Region-KommunUniversitet-Näringsliv

Samhällsinriktning
Våren 2018 mål och resursfördelning
•
•

Genomförbarhetsdokument klart 24/5-18
Plan för handskakning med berörda parter
20/6-18

Avslutning med AP’s
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Kulturdepartementet

Regeringsbeslut
23
2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens försvarshistoriska museer
Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1,
utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens försvarshistoriska museer och nedan
angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet
samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Förordning (2013:1007) om statsbidrag till Bilaga 4.2
försvarshistoriska museiverksamheter
Svensk författningssamling 2013:1007
t.o.m. SFS 2016:6
SFS nr: 2013:1007
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013-11-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:6
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Innehåll:
•

Övergångsbestämmelser

Inledande bestämmelse
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till museiverksamheter med försvarshistorisk inriktning.
Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång
på medel.
Ändamålet med statsbidraget
2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas inom det
försvarshistoriska området. Statsbidraget ska särskilt bidra
till förståelse för 1900-talets försvarshistoriska utveckling
och främja att historiska företeelser och händelseförlopp som
är kopplade till den utvecklingen kan skildras på
försvarshistoriskt betydelsefulla platser runt om i landet.
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Museer/center i nätverket
över hela landet

Museiorganisation inom försvarssektorn

Bilaga 4.2

Kulturdepartementet
SFHM
Armémuseum

Flygvapenmuseum

Luleå
Göteborg
Östersund
Brattforsheden

SMM
SMHA

Strängnäs
Boden
Kalix
Kiruna
Karlstad
Karlsborg
Skövde
Vällinge
Kristianstad
Halmstad
Skillingaryd
Helsingborg
Gotland
TELESEUM
Uppsala

Marinmuseum

Vaxholm
Hemsö
Aspö
Göteborg

Sjöfartsmuseum

WASA

Bilaga 4.2
Exekutiv sammanfattning

Teleseum ska bli ett museum som är tänkt att spegla utvecklingen inom
svensk telekommunikation, samverkan mellan industri, forskning och militär
utveckling inom telekommunikations- och informationsteknologi. Museet
skall också bli ett arkivcentrum och ett forum för forskning inom ovan
beskrivna områden, konferenser m m. Även trender och framtida utveckling
inom telekommunikation och IT skall speglas.
Dessutom skall museet ha en tydlig inriktning på barn och ungdomar, som
ett upplevelsecentrum med utrymme för egna aktiviteter, experiment och
laborationer på olika nivåer. Syftet med den senare inriktningen är att öka
intresset för teknisk utbildning, inte bara inom teleteknik.
Att placera Teleseum i Uppsala är ett förstahandsval, men arbete pågår
också med andra alternativ. I Uppsala finns lämpliga lokaler och
utomhusytor på Polacksbacken och eventuellt det nya Science Centre,
tillsammans med Uppsala Universitet. Närheten till Ångströmlaboratoriet
och möjligheter till samverkan med den utbildning och forskning som
bedrivs där är en annan stor fördel med denna lokalisering.

Bilaga 4.2

Vision vad museet skall visa
1) Totalförsvarsdel
Informationssystem

Flygvapen

Ledningssystem

Staber

Marin

TELESEUM

Totalförsvar
Armé
Ledningsplatser

Industriutveckling

2) Svensk industriutveckling inom IS/IT
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Det är vår förhoppning att projektet skall
leda till ett samarbetsorgan med Uppsala
Universitet, Uppsala Län, Region Uppsala
och Uppsala Kommun i utmaningen att ge
en förståelse om vårt arv och vår framtid.
Sten Yondt, Håkan Lidenholm samt Rolf Kroon.

Bilaga 4.3
TELESEUM
__________________________________________________________________________________

Anteckningar från möte med delar av Teleseum, nätverk Uppsala, tisdagen den 23
januari 2018.
Plats: Observatorieparken Uppsala.
Närvarande nätverksmedlemmar
Marika Hedin, Uppsala Universitet. Chef Gustavianum, Uppsala
Sten Yondt, Teleseum

Målsättningen var att informera djupare om projektet Teleseum med etableringsort Uppsala.
Mötet var mycket informativt och Marika Hedin kan vara ett utmärkt bollplank med den
erfarenhet hon har som tidigare museichef för Nobelmuseet samt Vasamuseet bl a.
Dessutom en bred förankring i Uppsala kommun och näringsliv.
Viktiga synpunkter:
• Underskatta inte driftskostnaden
• Överskatta inte inkomst från entrébiljetter eller annan försäljning
• Museet/upplevelsecentret skall ha tre inriktningar.
o Militär del
o Samhälls-publik del
o Barn och ungdomar samt studenter
Med utgångspunkt från Teleseums uppdrag och vision bör en noggrann
genomförbarhetsstudie (feasibility study) avseende etableringsalternativ Polacksbacken
göras under våren 2018.

Teleseum ska bli ett aktivitetscentrum som är tänkt att spegla utvecklingen inom svensk
telekommunikation, samverkan mellan industri, forskning och militär utveckling inom
telekommunikations- och informationsteknologi.
Museet skall också bli ett arkivcentrum och ett forum för forskning inom ovan beskrivna
områden, konferenser m m. Även trender och framtida utveckling inom telekommunikation
och IT skall speglas.
Dessutom skall museet ha en tydlig inriktning på barn och ungdomar, som ett
upplevelsecentrum med utrymme för egna aktiviteter, experiment och laborationer på olika
nivåer.
Syftet med den senare inriktningen är att öka intresset för teknisk utbildning, inte bara inom
teleteknik.

Sten Yondt

TELESEUM

Bilaga 4.4

__________________________________________________________________________________

Anteckningar från möte med delar av Teleseum, nätverk Uppsala, onsdagen den
24januari 2018.
Plats Uppsala Kommun
Närvarande nätverksmedlemmar
Ingrid Anderbjörk, Verksamhetsutvecklare Uppsala kommun, Avdelningen för näringsliv och
omvärld.
Mats Eriksson, Etableringschef , Uppsala Kommun
Sten Yondt, Teleseum
Målsättningen var att informera djupare om projektet Teleseum med etableringsort
Uppsala.
Ingrid Anderbjörk har av Stadsbyggnadskontoret, Uppsala, fått i uppdrag att vara
kontaktperson gällande den genomförbarhetsstudie (feasibility study) avseende
etableringsalternativ Polacksbacken under våren 2018.
Polacksbacken som etableringsplats är det som kommunen förordar. Dialogen mellan
Uppsala Kommun och Akademiska hus är mycket god. Det ses som positivt att etablera ett
center av typen Teleseum på marken Polacksbacken då det har en funktion att fylla mellan
de olika bostadsområden som nu uppförs. Det kommer inte att bli några bostäder eller andra
byggnader på fälten framför kasernområdet. Dock finns det planer på att eventuellt i
framtiden bygga låga byggnader vid Dag Hammarskjölds väg. Dessa kommer inte att
begränsa ytan för aktiviteter nämnvärt på fältet. Möjlighet kommer att finnas för tillfälliga
utställningar eller aktiviteter av allmän karaktär.
Planen är också att bygga någon form av publik kommunikationslösning i en sträckning
mellan kasernerna och Ångströmslaboratoriet. Det är positivt för besökare till
Polacksbacken.
Finansiering kommer att bli en stor fråga att lösa. Etableringen bör göras i omgångar med
start senare delen av 2019.
Teleseum Uppsalagruppen bör snarast inkomma med en kravbeskrivning till Uppsala
Kommun, Ingrid Anderbjörk för att möjliggöra en första analys till en genomförbarhetsstudie,
Feasibility Study.

Teleseum ska bli ett aktivitetscentrum som är tänkt att spegla utvecklingen inom svensk
telekommunikation, samverkan mellan industri, forskning och militär utveckling inom
telekommunikations- och informationsteknologi.

Vid pennan
Sten Yondt
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Till Teleseum styrelse

Genomförbarhetsstudie (feasibility study) etableringsalternativ Polacksbacken
Med utgångspunkt från Teleseums uppdrag och vision önskar etableringgrupp Uppsala göra
en genomförbarhetsstudie (feasibility study) avseende etablering Polacksbacken.
Studien skall översiktligt beskriva verksamhetens tänkta omfattning och producerad ”nytta” i
form av antal besökare, planerade aktiviteter m.m.
Därutöver behandlas specifikt:
-

översiktlig beskrivning av utställningens uppbyggnad, lokalbehov, typ av lokaler samt
behov av utomhusytor.

-

tidplan i stort samt beskrivning av hur en stegvis etablering kan genomföras

-

planförutsättningar, resursbehov, ekonomi och finansieringsmöjligheter, samt de
särskilda frågor som följer av platsens byggnadsminnesstatus.

-

organisation, ansvarsfördelning och formella krav på ett långsiktigt hållbart
samarbetsupplägg mellan Teleseum och Uppsala Universitet.

Studien leds av en projektledare och genomförs i form av möten och maildialog inom
nätverket. Teleseum’s styrelse biträder i tillämpliga delar.
Bedömd tidsåtgång är omkring två kalendermånader, cirka 300 arbetstimmar för
projektledaren.
Uppsala den 19 januari 2018

Sten Yondt

Håkan Lidenholm
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Stiftelseförordnande
Stiftelsen Teleseum bildas härmed av undertecknade stiftare där egendom
avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ändamål
enligt 1 §.
1§
Stiftelsen Teleseum har som ändamål att genom militärhistorisk
museiverksamhet främja Sveriges försvar. Detta ska genom att levandegöra det
svenska ledningssystemets utveckling på högsta, centrala, regionala och lokala
nivåer. I detta ska ledningen av och ledningssystem för alla typer av militära
stridskrafter ingå. Härvid ska signalspaning, signalskydd och teknik samt
metodik belysas särskilt. Liksom ledningen av totalförsvaret från kalla kriget till
framtida planering och inriktning.
2§
Stiftelsens kapital får disponeras av stiftelsen för ändamål enligt 1 §. Stiftelsen
ska ha en egen förvaltning och förvaltningen av stiftelsen ska ske genom en
styrelse och förmögenheten ska vara placerad på godtagbart sätt.
3§
Det är den gemensamma årsstämman för föreningarna Teleseum och S 1 Musei
Vänner som utser och entledigar ledamot och suppleant i stiftelsen.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter. Suppleanter ska utses
i lämpligt antal. Styrelsen får adjungera ledamot.
4§
Styrelsen ska besluta om stadgar som närmare anger hur ledamöter,
suppleanter och adjungerade ledamöter utses utöver vad som anges i 3 §.
Stadgarna ska också ange närmare hur stiftelsen ska förvaltas samt på vilket
sätt bokföring och revision ska ske utöver 7 och 8 §§. Dessa stadgar ska ses som
komplement till bestämmelserna i stiftelselagen.
5§
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna i styrelsen är
närvarande. Varje ledamot har en röst och som styrelsens beslut gäller den
1
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mening som en majoritet av ledamöterna företräder. Vid lika röstetal har
ordförande som leder sammanträdet utslagsröst.
6§
Arvode ska inte utgå till styrelsens ledamöter. Kostnader för resor och
uppehälle ska ersättas enligt Skatteverkets regler.
7§
Stiftelsens räkenskapsår ska utgöras av kalenderår. Bokslut för stiftelsens
verksamhet ska upprättas för varje räkenskapsår samt överlämnas till
stiftelsens revisorer inom tre månader från utgången av räkenskapsåret.
8§
För att granska stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska två
revisorer utses av årsstämman, varav en ska vara auktoriserad.
9§
Styrelsen utser vem som ska föra talan om skadestånd till stiftelsen. Om en
ledamot eller suppleant avsäger sig styrelseplatsen eller är förhindrad att
deltaga i styrelsearbetet ska ny ledamot eller suppleant utses av nästföljande
årsstämma.
10 §
Stiftelsen ska ha sitt säte i Uppland. Tillsynsmyndighet är därmed Länsstyrelsen
i Upplands län.
11 §
Likvidation och upplösning av stiftelsen ska ske enligt stiftelselagen. Vid dessa
situationer ska stiftelsens samlade tillgångar av styrelsen överlåtas på någon
som kan fullfölja uppdraget enligt 1 §. I första hand ska annan utövare av
militärhistorisk museiverksamhet i Sverige komma ifråga.
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För S 1 Musei Vänner

