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Statusrapport Riksbanken 350 år – fullmäktige 
den 9 februari 2018 

Jubileumsbok  
Arbetet följer tidplan. 

Jubileumsdag 
Inbjudningslistorna har slutjusterats efter avstämningar med Susanne Eberstein och 
direktionen. De webbsidor som är Riksbankens bokningssidor (och informationssidor) 
för jubileumsdagen är klara och sjösattes den 1 februari och då skickades också 
inbjudningarna ut till samtliga konferensdeltagare. Inbjudningarna till de som endast 
bjuds in till middagen kommer att skickas ut inom någon vecka. 

När det gäller konferensprogrammet har Carney tackat ja. Vi väntar fortfarande på svar 
från Powell och Lagarde. Vi tittar vidare på reservlösningar och back up:er. Ett 
preliminärt program finns tillgängligt för alla inbjudna på Riksbankens bokningssidor för 
jubileumsdagen. 

Det är klart vilka som blir konferencierer vid konferensen: Marie Hesselman 
(avdelningen för penningpolitik) på förmiddagen och Anders Vredin (stabsavdelningen) 
på eftermiddagen.  

När det gäller middagen går vi nu in i en period av detaljplanering såväl när det gäller val 
av meny och dekorationer som manus till konferencierer och detaljerat körschema.  

Projektet har träffat Stadshuset och Stadshusrestaurangen och gått igenom detaljer 
kring middagen. Ljud- och ljusteknik till kvällen är bokat. Projektet har också träffat en 
Floor manager som vi kommer anlita att ansvara för att körschemat hålls under kvällen. 

Projektet har påbörjat arbetet med att producera entrékort, program och placeringskort 
till kvällen. 
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Kommunikation        
Riksbanken deltog den 4 januari 2018 vid PostNords presentation av årets frimärken, 
inklusive Riksbankens två frimärken. Riksbanken presenterade riksbanksfrimärkena och 
Riksbankens historia och svarade på frågor från deltagarna. Riksbanken publicerade 
information om frimärkena på Banconätet, externa webben, LinkedIn samt Twitter. 

En pressfrukost hölls den 25 januari. Stefan Ingves och Ann-Leena Mikiver presenterade 
Riksbankens historia och berättade om jubileumsåret. Närvarande var TT, Reuters, 
Nyhetsbyrån Direkt och Bloomberg. Det rapporterades i ett par tidningar och på sociala 
medier. 

Arbetet löper på med planering av de tre jubileumsturnéer som äger rum under våren 
2018. Inför Luleå, första evenemanget, fortlöper förberedelserna enligt plan. När det 
gäller Karlstad är det nu klart med samarbetspartner för evenemanget som riktas mot 
allmänheten, vilken gör att detaljplaneringen där kan påbörjas. Arbetet med 
marknadsföring av evenemangen pågår. Projektet överväger att skicka brev till tidigare 
kontorsanställda med information om det öppna arrangemangen för allmänheten. 

Filmen om Riksbankens historia är klar och finns nu på riksbank.se.  

Arbetet med utställningen i Riksbanken löper på. Montrarna som lånas av 
Myntkabinettet har levererats och installerats på plats i Linnés lobby. Textproduktion 
och grafisk produktion har påbörjats. 

Den historiska tidslinjen till webben är klar och publicerades den 1 februari i samband 
med att Riksbankens nya webbplats lanserades. 

Den digitala skriften är klar och finns nu på riksbank.se. 

Övrigt 
Projektledningen har haft möte med köket i Riksbanken som under året kommer att 
servera en del historiska rätter, till exempel någon rätt från 1668, fast i modern 
tappning. 

 


