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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:14)
om Tullmuseum och Tullverkets museinämnd;

TFS 2007:18
Utkom från trycket
den 21 november 2007

beslutade den 15 november 2007.
Med stöd av 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver1 Tullverket
att 1–4 §§ Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:14) om Tullmuseum och
Tullverkets museinämnd ska ha följande lydelse.
1 §2 Tullverket ska ha ett museum, Tullmuseet. Museets syfte är att sprida
kunskap om och att skapa intresse för Tullväsendet både i historisk tid och
i nutid.
Tullmuseet omfattar samlingarna vid Tullverkets huvudkontor i
Stockholm och i Strandridaregården i Ljugarn på Gotland. Tullmuseet är
organisatoriskt placerat under det administrativa servicecentret Stockholm.
Tullverket utser en chef för Tullmuseet. Denne är underställd chefen
för det administrativa servicecentret Stockholm. Denne ska med chefen
för museet överenskomma om hur museeet ska drivas.
2 § Tullmuseet ska ha en rådgivande nämnd, Tullverkets museinämnd.
Museets chef är ordförande i nämnden. Därutöver ska nämnden bestå
av fyra ledamöter. Varje ledamot ska ha en suppleant.
Tullverket utser två av ledamöterna samt suppleanterna för dessa.
Personalorganisationerna vid Tullverket utser en ledamot samt en
suppleant för denne. Tullens historiska förening utser en ledamot samt
suppleant för denne.
3 §3 Museinämnden ska sammanträda minst tre gånger per kalenderår.
Ordföranden kallar till sammanträde på eget initiativ eller om två ledamöter kräver ett sammanträde. Kallelse ska skickas ut i god tid. Av kallelsen
ska framgå vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Vid nämndens sammanträden ska föras protokoll. En kopia av protokollet ska skickas till chefen för administrationsavdelningens ekonomioch personalenhet samt till varje ledamot och suppleant.
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4 § Nämnden är beslutsför om ordföranden och minst tre ledamöter är
närvarande. Om nämnden inte är enig ska omröstning ske. Den uppfattning som får flest röster ska gälla. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Nämnden får i övrigt bestämma under vilka former den ska arbeta.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2007.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Annkatrin Hübinette
(Rättssekretariatet)

2

