
Museum för rörligt 
Kustartilleri 

Vara en lärande organisation  
 

• låta verksamhetsplaneringen och 
  kompetensutvecklingen utgå från vision 
  och färdplan 
• överföra kunskaper och erfarenheter från 
  det rörliga kustartilleriets ledare och 
  medarbetare  
• använda kunskap från uppföljningar och 
  utvärderingar 
• dela kunskap så generöst som möjligt 
• vidareutveckla den fasta utställningen och 
  arbeta med temporära utställningar 
• ge besökarna en upplevelse och reflektion i 
  ett perspektiv av dåtid och framtid 

Marknadsföra för att bredda och synliggöra 
  
• öka närvaro på publika media 
• delta i evenemang och skapa aktiviteter 
• arbeta med att ta fram profilprodukter 

Samarbeta och samverka för 
utifrånperspektiv och bidrag till nyskapande 
 

• samverka med andra näringsidkare och  
  kulturaktörer på Aspö 
• samverka med turistorganisationer och  
  entreprenörer (militärturism)  
• samverka med civila och militära skolor 
• utöka samarbetet med Marinmuseet 

Låta digitalt tänkande vara en naturlig del av 
arbetet 
 

• öka föreningens och museets tillgänglighet 
  digitalt 
• arbeta för delgivning och spridning av 
  museets kunskap och samlingar digitalt 
• fortsätta indatering av materiel i det Digitala 
  Museet 

  
Arbeta  med den ekonomiska förmågan 
 

•arbeta för en större ekonomisk 
 handlingsfrihet i verksamheten 
•arbeta för skapandet av ett eget kapital  
( målkapital)  
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Museum för rörligt 
Kustartilleri 

Färdplan 2026 – i korthet  

  
Förenings- och medlemsverksamhet 
 Museets förvaltning och utveckling 
 Marknadsföring 
 Samarbete och samverkan 
 Digitalisering 
 Lärande organisation 
 Ekonomisk förmåga 

 

Förvalta och utveckla museets utställningar 
och föremålssamling 
 

• dokumentera det rörliga kustartilleriets  
   historia och utveckling 
• vidareutveckla från ett ”prylmuseum” till ett 
  upplevelsemuseum 
• öka antalet besökare och användare av  
   museets utställningar där användaren sätts i 
   centrum 
• fortsätta arbetet med att skapa 
  förutsättningar för en tillbyggnad till 
  museets utställningar och verksamhet 
• förbättra förvaring och ordning för att 
  tillgängliggöra hela föremålssamlingen 
• erbjuda seminarier, visningar m.m. för  
  medlemmar och externa intressegrupper 
• synliggöra Blekinge Kustartilleriförsvar,  
  Karlskrona Kustartilleriregemente och den 
  befästa ön Aspö och deras betydelse för det 
  rörliga  kustartilleriet 
• synliggöra Kalla kriget i museets utställning 

Arbeta med förenings- och 
medlemsverksamhet  
• utveckla lednings- och arbetssätt för 
   strategiska och operativa/praktiska frågor 
• utveckla ett sätt att dokumentera 
   verksamheten i föreningen 
• satsa på rekrytering  
• arbeta med överföring av ”KA-kunskap” 
  från äldre till nytillkomna medlemmar  
• satsa på medlems- och föreningskänsla  
• utveckla informations- och 
  kommunikationsarbetet, öka   
  informationsflödet 

Museet för det rörliga kustartilleriets 
färdplan 2021-2026 omfattar sju 
strategiområden. Områdena sätter fokus på 
lednings- och verksamhetsområden. 
Strategiområdena är inte ordnade i någon 
prioritets- eller angelägenhetsordning.  

Museum för rörligt 
Kustartilleri 

Vår vision  
 
"Museum för rörligt kustartilleri 
– en historisk upplevelse med 
lärande för framtiden" 

Färdplan 2021-2026; 


