
 
NAMSA, Naturhistoriska museers samarbetsorganisation, består av svenska museer, botaniska trädgårdar, 
naturum och djurparker. Vi arbetar för att främja naturhistorisk kunskapsspridning och bevarande av 
naturhistoriska samlingar. Läs mer här: www.nrm.se/namsa. 

Välkommen till 

 

NAMSA:s höstmöte 
 
 
 

23-24 oktober 2019 
Evolutionsmuseet, Uppsala  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Bilder: Låda 13 från Linnésamlingen: Lepidoptera, Fyrisån och domkyrkan i Uppsala. 
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NAMSA, Naturhistoriska museers samarbetsorganisation, består av svenska museer, botaniska trädgårdar, 
naturum och djurparker. Vi arbetar för att främja naturhistorisk kunskapsspridning och bevarande av 
naturhistoriska samlingar. Läs mer här: www.nrm.se/namsa. 

Om höstmötet 
Det blir två spännande dagar i Uppsala med Evolutionsmuseet och Biotopia som värd för 
mötet. Mötet kommer att ha fokus på både samlingar och publik verksamhet.  
 
Dag 1 möts vi på restaurang Hassan, Norbyvägen 14, för en gemensam lunch. Därefter får vi 
möjlighet att välja mellan ett spår som fokuserar på samlingsfrågor och ett som fokuserar på 
den publika verksamheten. Vi samlas senare för att gemensamt titta på Evolutionsmuseets 
utställningar och samlingar. På kvällen äter vi middag inne i Uppsala.  
 
Dag 2 börjar vi på Biotopia där vi får ta del av hur Evolutionsmuseet använt sig av Uppsala 
universitetsbiblioteks system för bildhantering och digitalisering för att arbeta med sina 
insektssamlingar. Därefter följer en guidad tur på tema ”Vatten i staden”. Vi avslutar dagen 
med en gemensam lunch innan avfärd.  
 

Program 
OBS, programmet är preliminärt och kan komma att ändras.  
 
Onsdag 23 oktober 
12.00-13.00 Lunch på restaurang Hassan, Norbyvägen 14 

13.00-15.00 Spår 1: Samlingar 

o Diskussioner kring museistödet, DINA-projektet och DiSSCo 

 Spår 2: Natur- och kulturkommunikation/publikt arbete 

o De globala målen 

Workshop med erfarenhetsutbyte om hur FN:s globala mål för hållbar 

utveckling kan användas i pedagogisk och publik verksamhet.  

 

Ta med dig exempel, idéer och frågeställningar från den egna 

verksamheten. Är de globala målen ett användbart verktyg för att 

arbeta med hållbarhetsfrågor? Workshopen avslutas med en guidad 

rundtur i botaniska trädgården där vi får ta del av deras arbete kring 

de globala målen.  

 

Workshopen och rundturen i trädgården kommer delvis att ske 

utomhus, kläder efter väder rekommenderas.  

15.00-15.30   Fika och firande av NAMSA: s 30-årsjubileum 

15.30-17.00 Guidning på Evolutionsmuseet 

17.00-18.30 Tid att checka in på boendet 

18.30 Middag (restaurang meddelas senare) 

  



 
NAMSA, Naturhistoriska museers samarbetsorganisation, består av svenska museer, botaniska trädgårdar, 
naturum och djurparker. Vi arbetar för att främja naturhistorisk kunskapsspridning och bevarande av 
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Torsdag 24 oktober 

9.00-10.00 Bildhantering och digitalisering av föremål  Plats: Biotopia 

Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek 

Mats Eriksson, Evolutionsmuseet  

Erica Mejlon, Evolutionsmuseet 

10.00-10.30 Fika och tid att kika runt på Biotopia 

10.30-12.30 Vatten i stadsmiljö - Fyrisån som pedagogisk resurs 

Naturvägledare från Biotopia berättar om aktiviteter för skola och allmänhet 
med vatten och Fyrisån som tema. Det blir en prova på aktivitet följt av en 
vandring längs Fyrisån till asptrappan vid Islandsfallet. Vandringen avslutas med 
ett kort besök i Pumphuset och deras utställning om hållbarhet med fokus på 
vatten och avfall. 

 
12.30-13.30 Lunch (restaurang meddelas  senare) 
 

Hitta till museet 
Vi kommer att inleda höstmötet med en gemensam lunch på: 
Restaurang Hassan, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14 
 

 

Evolutionsmuseet 
Norbybvägen 16 
Restaurang Hassan i 
Evolutionsbiologiskt 
centrum, 
Norbyvägen 14 

Biotopia 
Vasagatan 4 

Botaniska trädgården 
Villavägen 6-8 
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Boende 
I centrala Uppsala finns många boendealternativ. För er som är statliga myndigheter hittas 
upphandlade boenden via www.avropa.se 

 
Kostnader 
Höstmötet är kostnadsfritt men deltagarna står själva för resekostnaderna samt 
övernattning. 
 
OBS! Möjlighet att söka resebidrag:  
Ett resebidrag kan sökas av mötesdeltagarna, med främsta syfte att underlätta för 
representanter från de mindre medlemsinstitutionerna att resa till NAMSA: s möten. 
NAMSA: s styrelse kommer att bedöma ansökningarna. Ange i samband med anmälan till 
mötet om du önskar nyttja resebidraget.  
 

Anmälan 
Anmälan görs senast den 4 oktober till Lena Segerhammar-Pusic 
lena.segerhammar.pusic@nrm.se. 
 
Vid anmälan var vänlig ange om du ska delta båda dagarna, samt eventuella matallergier 
eller specialkost. Anmälan är bindande. För avbokning efter 16 oktober eller vid oanmäld 
frånvaro debiteras 500 kr. Anmälan kan överlåtas till annan person. 

 
Kontakt 
Har du frågor är du välkommen att kontakta: Lena Segerhammar-Pusic och Frida Samuelsson 

lena.segerhammar.pusic@nrm.se, tel: 08-519 542 44 

frida.samuelsson@nrm.se, tel: 08-519 540 05 

 
Varmt välkommen! 
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