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Ideella Föreningen Rackstadmuseet har som ändamål att förvalta och levandegöra 
kulturmiljö och samlingar samt hålla museet tillgängligt för allmänheten. 
Vi ska samarbeta med, främja och stötta det värmländska konst- och kulturlivet. Vi 
ska bedriva utställningsverksamhet, program och tillämpa pedagogik på ett sådant 
sätt att de kulturpolitiska målen infrias. 
Inriktning 

• Rackstadmuseet är ett tongivande konst- och konsthantverksmuseum i Värmland  och 
till för alla. 

• Vi skapar och verkar för en hållbar utveckling. 
• Vi gör Rackstadkolonin, våra samlingar och kulturmiljöer mer 

kända och mer tillgängliga. 
• Genom nya kanaler är vår kommunikation aktuell och angelägen och vi når ut till nya 

målgrupper. 
Ovanstående inriktningsmål ska hjälpa oss att förverkliga vår vision om att vara ett dynamiskt museum 
med hög professionalitet, kvalitet och kunnande. 
Målen hjälper oss att hålla fokus och skärper vår förmåga att ge perspektiv på samtida frågeställningar 
och skapa en plats där alla känner sig välkomna. 

Ledord 
• Professionalitet 

Vi är en professionell kulturinstitution, ansvarstagande och lojala mot vår uppgift med rätt 
kompetens på rätt plats. Vi följer föreskrivna avtal angående utställningsersättning och ICOMs 
rekommendationer då det gäller att hantera våra samlingar. 

• Värdskap 
Vi bjuder på ett professionellt och välkomnande värdskap och arbetar utifrån ett 
besökarperspektiv med öppenhet och tillgänglighet i fokus. 

• Kreativitet 
Vi skapar ett museum och ett besöksmål utöver det vanliga. Vi låter genusperspektiv, 
samtidsfrågor och debatt knyta an till historia och kulturarv. 

• Glädje 
Vi har ett öppet och positivt arbetsklimat och har en varm, intresserad och öppen attityd. 
Ideella medarbetare och personal trivs och har möjlighet att utvecklas. Varje dag är en bra dag 
på jobbet. 

Vårt dagliga arbete skall leda till 
• Allas lika möjlighet och rätt till konst- och kulturupplevelser 
• Kvalitet och förnyelse 
• Nationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
• Barns och ungas rätt till kultur 
• Ideella Föreningen Rackstadmuseets ständiga utveckling 

 



Ordföranden har ordet 
Kära museivänner 
Nu lägger vi ytterligare ett år på Rackstadmuseet till handlingarna. Den Ideella Föreningen 
Rackstadmuseet driver ett högklassigt museum på ideell grund. Förutsättningen för detta är det ideella 
engagemanget, de anställdas profession och den gemensamma viljan att förbättra och utveckla museet. 
Rackstadmuseet är ett starkt varumärke vilket märks på samarbetsviljan hos de större aktörerna på 
nationell bas. Det utbyte vi har med t.ex. Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Thielska galleriet 
och Zornmuseet är ett starkt bevis på detta. 
Fastigheterna i övrigt har ett stort underhållsbehov och styrelsen har haft en omfattande dialog med 
kommunen om prioritering av olika underhållsåtgärder. 
Föreningen ligger stabilt på ca 1 300 medlemmar och det arbetas kontinuerligt för att rekrytera nya 
medlemmar. Här spelar hemsida och medlemssystem en stor roll. Ett större analysarbete har startats för 
att se hur vi bäst drar publik. Vi delar problematiken med årstidsvariation med andra museer och måste 
stärka lågsäsongen på ett förnuftigt sätt. 
Mätningen av antalet besökare och kvaliteten på mätningen är viktigt ur många aspekter. Under 2019 
har museet antalet dörrpassager vilket är en vedertagen metod i museivärden och gör att 
Rackstadmuseet kan jämföra sig med t.ex. Värmlands museum. För att kvalitetssäkra denna siffra har 
museet anskaffat en ny räknare kopplat till ett webbaserat system. Detta system togs under första 
kvartalet 2019. ”Dörrsiffran” för 2019 är 34 108 att jämföra med 32 369 för 2018. Antalet besökare i 
kassan var 18 875. 
Ett stort tack till anställd personal och till alla ideellt arbetande för ert engagemang och till våra 
sponsorer samt till Arvika kommun och Region Värmland för allt stöd. 

Mia Brodin, ordförande, februari 2020 



 
Organisationsnummer 872000-7031 

Räkenskapsåret 2019 

Årsmöte 18 april 2020 

Styrelse fram till årsmöte 2019 
Anders Wickberg ordförande 
Lars Eric Hermansson ledamot 
Dick Johansson ledamot 
Gert Raiml  ledamot 
Cajsa Nyberg  ledamot 
Kari Staatsen  ledamot 
Christina Gabrielsson ledamot 
Hans Bergström ledamot 
Maud Forsberg ledamot 

Styrelse efter årsmöte 2019 
Mia Brodin  ordförande 
Hans Bergström vice ordförande 
Cajsa Nyberg  sekreterare 
Christina Gabrielsson controller 
Dick Johansson ledamot 
Lars Eric Hermansson ledamot 
Maud Forsberg ledamot 
Sune Knutsson ledamot 
Johan Birgersson ledamot 

Styrelsen har haft 14 sammanträden under året. 

Arbetsutskott 
Mia Brodin  ordförande 
Hans Bergström vice ordförande 
Cajsa Nyberg  sekreterare 
Christina Gabrielsson controller 

Anställd personal 
Anna Skoglund, museichef  100 % till 2019-08-31 
Anneli Strömberg, museichef  100 % från 2019-10-28 
Hannes Trygg, intendent 100 %, föräldraledig delar av året 
Monika Jansson och Bertil Bengtsson har vikarierat delar av året 
 
Under året har museichefen haft det övergripande ansvaret för samtliga verksamhetsområden. Tjänsten 
har kompletterats med ekonomisk service av Revisor Tommie Johansson AB gällande bokförings- och 
lönehanteringstjänster. 
 
I arbetet som konstintendent har följande uppgifter ingått: 

• Planera och färdigställa utställningar 
• Organisera, planera samt uppdatera Rackstadmuseets närvaro i sociala medier samt uppdatera 

hemsida och skicka ut nyhetsbrev 



• Vårda och exponera museets samlingar samt administrera och registrera i föremålsdatabas 
• Medverka i föreningens arbetsgrupper inom områdena marknadsföring, utställningar och 

program. 
• Medverka i och etablera externa samarbeten 
• Medverka i projektgruppen för byggande av Klabbelagårn 
• Upphandling/utveckling av museets tekniska utrustning såsom ljus, ljud, wifi, besöksräknare, 

projektorer och inventarier. 

Ideellt engagemang 
Ideella medarbetare har ansvarat för bemanning och värdskap i reception och butik och i Oppstuhage, 
samt för merparten av guidningar av grupper. 
Utöver detta har ett antal arbetsgrupper varit aktiva inom olika områden t ex administration, bokning, 
marknadsföring, trädgård och dokumentation. Rapporter från de aktiva grupperna lämnas som bilaga. 
Frågan om nyrekrytering av ideella krafter har under året fortsatt stått i fokus och ytterligare ett tiotal 
personer har anslutit sig för att jobba aktivt inom olika områden i museets dagliga arbete. 
Dialogen om värdet i det ideella engagemanget har hållits levande där ledorden har identifierats som 
glädje, gemenskap och kvalitet. Alla medarbetare skall känna sig uppskattade och uppleva att man 
kontinuerligt har möjlighet till lärande och utveckling inom museets breda verksamhet.  De 
trivselaktiviteter som efterlystes under tidigare år resulterade i en utökning av gemensamma program 
och arbetet med dessa viktiga frågor fortsätter kontinuerligt. 

Ideellas fika 
Ett bra och fungerande forum för diskussioner och information har fortsatt varit gemensamt 
förmiddagsfika, Ideellas fika, i Café Elis, totalt 11 gånger, första onsdagen varje månad kl 10. 
Träffarna har varit uppskattade och givande och vid varje tillfälle har ett fyrtiotal personer deltagit. 
Särskilda visningar riktade till ideella medarbetare och personal har genomförts för museets samtliga 
utställningar, i de flesta fall fredag kl 10, dagen innan vernissage. 

Ideellas fest 
Ideellas årliga fest genomfördes fredag 15 november där ett 70-tal personer deltog. Det blev en rolig 
och uppskattad kväll med god buffé och musikalisk underhållning. 

Efterfrågad studiecirkel 
En studiecirkel om Oppstuhage genomfördes. 



Fastighet och teknik 

Underhåll 
Ideella Föreningen Rackstadmuseet är hyresgäst hos Arvika kommun som under året genomfört 
omfattande upprustning av fastigheten med bland annat omläggning av skiffertaket och rustat upp 
stenläggningen vid entrén. 

Museets samlingar 

Digitalisering 
Samlingen av måleri och grafik är genomgången och digitaliseringen är genomförd. Arbetet med 
keramik och skulptur återstår. Detta arbete har inletts under året. 
Nya medlemmar kan i fortsättningen anmäla sig via museets webbsida och direkt välja betalning via 
bankkort eller faktura. 
Föreningens medlemsantal uppgick 2019 12 31 till xx personer 

Besökare 
Antalet besökare på utställningar, aktiviteter, evenemang och program uppgick under 2019 till 34 108 
personer, en glädjande uppgång jämfört med året före. 

Hemsida och webb 
Formatet för Rackstadmuseets hemsida är fortsatt Wordpress, ett enklare skrivprogram, vilket innebär 
att personalen på museet på egen hand kan uppdatera och lägga in aktuella texter. 
På museets webbplats finns aktuell information om allt från konstnärer och historia till utställningar, 
program och caféets veckomenyer. Man kan prenumerera på museets nyhetsbrev och under rubriken 
Min Sida kan medlemmar själva administrera sitt medlemskap. 

Sociala medier och nyhetsbrev 
Hemsidan med kompletterande sociala medier är museets viktigaste marknadsföringskanaler. 
Rackstadmuseet har under året i ökad omfattning funnits närvarande digitalt. Det görs kontinuerligt 
inlägg på Facebook och Instagram. 
Varje månad skickas ett digitalt nyhetsbrev ut till drygt 700 användare. 
Våra besökare ger oss gott betyg på web-baserade medier t ex Trip Advisor där vårt 
medelbetyg fortsatt ligger på 4,5 av 5. 

Marknadsföring 
Marknadsföringsgruppen jobbar fortsatt mot att finna en effektiv och ekonomiskt hållbar 
marknadsföringsstrategi. Annonsering i dagspress och busstidningar är mycket kostsam och 
förhållandevis ineffektiv. Därför har annonseringen fortsatt begränsats till Arvika Nyheter, Värmlands 
Folkblad, NWT, Upptäcktsresan (Svenskt Kulturarv), Värmländsk Kultur och tidningar knutna till Visit 
Arvika. 
Annonsering har även under året skett i utökad form i digitala medier. 
Marknadsföringsgruppen har setts regelbundet för att utvärdera effekten av marknadsföringen samt 
diskuterat alternativa vägar t ex en utökad närvaro i digitala kanaler. 

Utställningar 
• Västanå teater – O sena tiders barn… 
• Ditte Reijers, skulptur 
• Afrika – Inspiration & Fascination! 



• Anna Palms värld – en skulptörs dröm 
• Anders Zorn som fotograf  och som grafiker 
• Rembrandt van Rijn som grafiker, Mellan himmel och jord! 
• Marie Hettwer, foto 
• Jennie Adén: Down to earth 
• Konst åt alla – Värmlands konstsamlingar 
• Uno Åhrén – Brytningar 
• Arthur Stanizlaw Woźniak – Public Space 

Inför vernissage hade alla ideellt verksamma möjlighet att delta i mycket populära förhandsvisningar. 

Övriga aktiviteter 
I Klabbelagår’n smygstartade verksamheten med Värmlänningarna och där gav också Janne Schaffer en 
konsert till minne av Björn J:son Lind. Konserten blev mycket välbesökt. 

Traditionen med sommarkaffe och soppluncher fortsatte. Ett antal konserter arrangerades också inne i 
museet. 

Sponsorer 
Rackstadmuseets sponsorintäkter uppgick år 2019 till 126 000 SEK. Huvudsponsor har varit Westra 
Wermlands Sparbank. 
 


