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Statusrapport Riksbanken 350 år – fullmäktige 
den 15 december 2017 

Jubileumsbok 
Arbetet löper på enligt tidplan.  

Jubileumsdag 
Arbetet med inbjudningarna pågår. Utskick beräknat till vecka 4, 2018. Ett par frågor har 
inkommit efter att Save-the-date skickats ut, men de är så få att de hanteras vartefter.  

Yellen har tackat nej till att tala vid jubileumskonferensen. Programgruppen har tagit 
fram ett förslag till vilka vi ska bjuda in i stället, baserat på synpunkter från direktionen 
och fullmäktige. En förfrågan har skickats till Lagarde, Powell, Carney och Draghi om att 
delta i en panel kring temat The future of central banking. Draghi tar tackat nej. 

Projektet jobbar vidare med planeringen av jubileumskonferensen tillsammans med 
riksdagen. Ett förslag till körschema för konferensen har tagits fram.  

Ett förslag till körschema för jubileumsmiddagen har tagits fram och diskuteras nu med 
Stadshuset, underhållarna, Hovet, säkerhetsansvariga, Kerstin af Jochnick och Susanne 
Eberstein med flera.  

Projektet avser upprätta en protokollsgrupp för att reda ut de protokollära frågorna 
kring jubileumsdagen. Samråd kommer att ske med riksdagen och Stadshusets protokoll. 

Kommunikation  
Arbetet löper på med planering av de tre jubileumsturnéer som äger rum under våren 
2018 i Göteborg, Karlstad och Malmö och det evenemanget som där ska rikta sig till 
allmänheten.  

Arbetet med filmen om Riksbankens historia löper enligt plan. Filminspelningarna med 
Gunnar Wetterberg och direktionen gick bra. Klippning och redigering har påbörjats. 

Arbetet med utställningen i Riksbanken, arbetet med webben och den digitala skriften 
fortlöper. Roll up:erna är klara och sedelfoldern beräknas klar den 14 december. 

Projektet har varit i finansutskottet och informerat om förberedelserna inför jubileet. 


