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Statusrapport Riksbanken 350 år – fullmäktige 
den 10 november 2017 

Jubileumsbok 
Texterna till samtliga kapitel har skickats till Cambridge University Press, enligt tidplan.  

Jubileumsdag 
Inbjudningslistorna är klara och en Save-the-date har skickats ut till de svenska 
deltagarna och till internationella ekonomer och forskare (som ej fick Save-the-date i 
april då vi skickade till de internationella organisationerna). Inbjudningarna, som ska gå 
ut i januari 2018, stäms just nu av med riksdagen. Avsändare av inbjudan kommer att 
vara riksdagens talman, riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen. 

Ett avtal har tecknats med HRG Nordic avseende system för anmälningar till 
jubileumsdagen. På inrådan av HRG Nordic planerar vi också att skicka ut inbjudningarna 
något senare under januari 2018, så att de inte kommer direkt efter julledigheten. 

Arbetet med att förbereda innehållet i konferensen, och underlag till de som ska delta i 
egenskap av talare eller paneldeltagare fortsätter. Underlag planeras att skickas till 
deltagare under december 2017. 

Ett avtal har tecknats med Greayer Produktion avseende middagens underhållning. Ett 
uppstartsmöte har hållits och samarbetet har inletts. Greayer Produktion kommer även 
att sköta samordningen av ljud- och ljusteknik under kvällen. 

Ett första möte har hållits i projektets manusgrupp, som ska skriva talmanus till 
middagens konferencierer.  

Hovet har meddelat att Deras Majestäter Konungen och Drottningen kommer att 
närvara vid middagen i Stadshuset. 
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Kommunikation  
När det gäller jubileumsturnéerna fortsätter arbetet med att etablera kontakter på de 
tre orter som ska besökas under första halvåret 2018. Parallellt med detta planeras 
upplägg av evenemanget som riktar sig till allmänheten. 

Sedelfoldern är trycklovad och projektet har köpt sedlar av Avdelningen för 
betalningssystem och kontanter, ABK, (interndebitering). De sista trycktekniska 
detaljerna diskuteras nu innan tryckningen genomförs. 

Projektet tar fram roll up:er för 350-årsjubileet. Dessa beräknas klara den 4 december. 

Manuset för filmen om Riksbankens historia är klar. Filminspelning ägde rum den 6 
november 2017 i Riksbankens gamla hus och i nuvarande hus. En filminspelning med 
direktionen sker den 20 november 2017. 

I övrigt fortsätter arbetet med utställningen i Riksbanken, webben och den engelska 
versionen av den digitala skriften. 

En medieplan håller på att tas fram för hela 2018, med fokus på de evenemang som 
direktionen deltar i.  

Övrigt 
En bemanningsplan har tagits fram för såväl projektet som helhet som för de enskilda 
evenemangen, där det kommer att behövas många funktionärer.  
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