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Statusrapport Riksbanken 350 år – fullmäktige
den 29 september 2017
Jubileumsbok
Arbetet löper på enligt tidplan. Det har tillkommit ett kapitel i boken, som kommer att
beskriva ECB:s historia och som författas av Otmar Issing. Texten till detta kapitel ska
levereras inom samma tidplan som övriga texter, per den sista september 2017.

Jubileumsdag
Programgruppen har träffats i september för att diskutera bland annat upplägg av
paneldebatt och övrigt innehåll i jubileumskonferensen. Samarbetet med riksdagen
kring arrangemanget fortsätter.
Upplägg för middagen diskuterades med fullmäktiges ordförande och direktionen före
sommaren och projektet fick klartecken att arbeta vidare med föreslaget upplägg. Det är
också helt klart att lokalen för middagen blir Stadshuset. När det gäller kvällens
underhållning genomförs en upphandling, som beräknas vara klar i september. Det är
även klart vilka som blir kvällens konferencierer.
En Save-the-date kommer under oktober att skickas ut till de svenska personer som ska
bjudas in till konferensen (de internationella deltagarna fick Save-the-date i våras).
Samarbetet med Riksbankens avtalsresebyrå HRG för anmälningar till konferens och
middag är igång. En webbsida för anmälningar beräknas vara klar i början av december.
Inbjudan planeras att skickas ut i januari 2018. I detta samarbetar vi med riksdagen.

Kommunikation
Tumba bruksmuseum har påbörjat arbetet med att ta fram den utställning om
Riksbanken 350 år som beräknas öppna i slutet av februari 2018.
Diskussionerna fortsätter med Kungl. Myntkabinettet kring vilka föremål Riksbanken
skulle kunna låna för att visa i Riksbankens lokaler.
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Arbetet med en film om Riksbankens historia har påbörjats i samarbete med
filmproduktionsbolaget Alice Film.
Arbetet med webbsidor om Riksbanken 350 år har påbörjats. En omarbetad version av
den digitala skriften om Riksbankens historia har tagits fram och formgivning pågår.
En lista för när i tiden jubileumsturnéerna ska hållas och vilken direktionsledamot som
ska åka vart har tagits fram. I september ska kontakter tas med handelskammaren på de
tre orter som ska besökas under första halvåret 2018. Därefter ska en detaljerad
planering tas fram med fokus på evenemanget som ska riktas mot allmänheten.
De slutliga justeringarna i sedelfoldern görs under september–oktober. I november
provtrycks den, för att vara helt klar i slutet av december.
När det gäller öppet hus i Riksbanken kommer det att äga rum på hösten 2018, i
anslutning till Riksbankens födelsedag den 22 september.
Intern kick-off för jubileet blir den 5 december med ett internt frukostmöte med
riksbankschefen.

Frimärken
PostNord har beslutat hur frimärkena med anledning av Riksbankens 350-årsjubileum
ska se ut och dessa är nu under produktion. Riksbanken diskuterar med PostNord
lämpligt datum i januari 2018 samt formerna för lansering av frimärkena.
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