Protokoll
fra årsmøtet 6. september 2007 i Loen
1.Åpning og konstitueringer
Årsmøtet ble åpnet av styreleder Ove Magnus Bore.
Hilsninger ble sendt til Museumsforbundets høye beskytter H.M. Dronning Sonja.
Vedtak: Innkalling og sakskart ble godkjent.
Styret innstilte flg. til dirigenter: Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet
Eivor Mydland, Drammens Museum
- til fullmaktskomité:

Jenny Heggvik, Museum Vest, avd. Nordsjøfartmuseet
Randi Jessen, Sørlandets Kunstmuseum
Tormod Kaaløy, Norsk Folkemuseum

- til protokollunderskrivere:

Esben Nielsen, Museene for kystkultur
og gjenreisning i Finnmark IKS
Lene E. Walle, Telemark Museum

Vedtak:

Styrets innstilling til konstitueringer og forretningsorden ble godkjent av
årsmøtet. Det var 155 godkjente stemmeretter.

2.Årsmelding for 2006
Årsmeldingen ble lagt fram av styreleder Ove Magnus Bore, som også gjorde oppmerksom
på to trykkfeil i årsmelding for Museumsnytt.
Følgende hadde ordet: Delegat 86 Kari Sommerseth Jacobsen, Kvinnemuseet –SolørOdalsmuseene, delegat 18 Steinar Bjerkestrand, Stiftelsen Domkirkeodden, delegat 82
Roy Høibo, Ryfylkemuseet, delegat 157 Per Øyvind Riise, Bymuseet i Bergen, delegat 139
Per Norseng, Norsk Sjøfartsmuseum og delegat 126 Paal Mork, Norsk Folkemuseum.
Vedtak: Styrets årsmelding ble tatt til etterretning med ovennevnte korrigering.

3.Regnskap for 2006 for Museumsforbundet og Museumsnytt
Samordnet regnskap for Museumsforbundet og for Museumsnytt, samt separate
regnskaper for Museumsforbundet og for Museumsnytt ble lagt fram av generalsekretær
Tron Wigeland Nilsen.
Følgende hadde ordet: Delegat 212 Hans Weinberger, Norsk Teknisk Museum.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4.Arbeidsplan for 2007/2008
Forslag til arbeidsplan ble lagt fram av styreleder Ove Magnus Bore, supplert av
generalsekretær Tron Wigeland Nilsen.
Følgende hadde ordet: Delegat 46 Nini Fritzner, Forsvarsmuseet og delegat 110 Eva
Mæhre Lauritzen, Naturhistorisk Museum, UiO. Sistnevnte oppfordret Museumsforbundet å styrke arbeidet blant de unge.
Delegat 46 Nini Fritzner la fram følgende forslag: Nytt pkt. III: Museumsforbundet skal
fremme og synliggjøre museenes rolle som aktive, engasjerte og verdiskapende aktører i
dagens samfunnsdebatt.
Behandling: Styret sluttet seg til tilleggsforslaget.
Vedtak: Med ovennevnte tillegg ble utsendte forslag til arbeidsplan enstemmig vedtatt.

5.Innkomne saker (Det var ingen innkomne saker)
6.Uttalelse fra årsmøtet:
Styrets forslag til uttalelse ble lagt fram av styreleder Ove Magnus Bore.
Vedtak: Styrets forslag til uttalelse ble vedtatt (vedlagt).

7.Valg
Elen Roaldset la fram valgkomiteens forslag til nytt styre:
Styreleder Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum (velges for ett år)
Bjørg Christophersen, Museum Vest (ny - velges for to år)
Ole J. Furset, Trondarnes Distriktsmuseum (gjenvalg- velges for to år)
Kjersti Løkken, Museumssenteret i Vestfold (MuVe) (ny - velges for to år)
Knut M. Nygaard, Fetsund Lenser (ikke på valg)
Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (ny - velges for to år)
Tor Tønsberg, Bergen Museum (ikke på valg)
Varamedlemmer i prioritert rekkefølge ( velges for ett år):
1. Helge O. Larsen, Helgeland Museum (gjenvalg)
2. Marit Anne Hauan, Tromsø Museum (gjenvalg)
3. Marianne Nielsen, Vest-Agder-museet IKS (ny)
Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Styret innstilte på følgende valgkomité:

Aslaug Nesje Bjørlo, Nordfjord Folkemuseum (ny)
Svein Olav Hoff, Lillehammer Kunstmuseum
Sigrun Rasmussen, Saviomuseet (ny)
Elen Roaldset, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Magne Rugsveen, Mjøsmuseet (ny)
Styret foreslo reoppnevning av revisjonsfirmaet Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer
AS.
Vedtak:

Styrets forslag til valgkomité og revisjonsfirma ble vedtatt.

8.Landsmøtene 2008 og 2009
Styret foreslo at landsmøtet i 2008 legges til Stavanger og 2009 legges til København.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.
………………………………………………………………………………………

Sekretær: Tron Wigeland Nilsen
Protokollkomité:
Esben Nielsen
Museene for kystkultur
og gjenreisning i Finnmark IKS

Lene E. Walle
Telemark Museum

UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I LOEN
Museumsreformen og statsbudsjettet:
DE SISTE 50 MILL. KR MÅ PÅ PLASS,
SAMTIDIG ER DET NÅ TID FOR Å PRIORITERE KVALITET!
Økonomisk oppfølging av museumsreformen
Museumsreformen er karakterisert som en ”…av de mest utfordrende omstillingsprosjektene
i Norge i den senere tid1”.
Gode resultater er oppnådd, men ennå gjenstår mye.
Kulturministeren har selv pekt på behovet for å styrke ”…arbeidet med kvalitetsdelen av
reformen.”2 Museumsforbundet deler dette synet og forutsetter at dette legges til grunn ved
kommende tildelinger.
Museene er forespeilet over 40 mill. kr i årlig økning over statsbudsjettet.
Kulturdepartementets egne tall, viser en økning på inneværende statsbudsjett på 23 mill.
kr3. Etter museumsforbundets mening er ikke dette tilstrekkelig for en god oppfølging og
gjennomføring. Vi forventer at de resterende 50 millionene blir fulgt opp i kommende
statsbudsjett!
En nasjonal plan for samlingsforvaltning/REVITA-plan
En rekke tilstandsrapporter, herunder Riksrevisjonens rapport, "Bevaring og sikring av
samlingene til fem statlige museer", viser behovet for å styrke arbeidet med museenes
samlingsforvaltning. Riksrevisjonen beskriver dette i Dokument nr. 3:1 (2006–2007):
”Undersøkelsen viste at oppbevaringsforhold og sikringstiltak i mange tilfeller var lite
tilfredsstillende.”
Museumsforbundet er godt fornøyd med at regjeringa har slått fast at den vil ”…starte
arbeidet med en plan for sikring og bevaring av museumssamlingene” – en REVITA-plan4.
Forbundet forventer nå at startskuddet for dette arbeidet blir gitt i forbindelse med
statsbudsjettet, og at museene involveres i prosessen.
Museumslov
Museumsforbundet er godt fornøyd med at Regjeringa har innført en allmenn kulturlov,
men vi forventer at dette også blir fulgt opp med en egen museumslov, slik flere
representanter har etterlyst på Stortinget. I dag er Norge et av få land i Europa som
fremdeles står uten en slik lov.
Kontaktpersoner:
Styreleder Ove Magnus Bore, Stavanger Museum tlf. + 47 9701 9676
Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund,
tlf. + 47 9012 4970
1

http://www.abm-utvikling.no/prosjekter/Interne/Museum/museumsreform/Konsolidering/index.html
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Jf. pkt. 29 i innlegget ”Etterlysningen” 15.3.06 i Dagbladet av Trond Giske:

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/03/25/461831.html
3
http://www.abm-utvikling.no/museum/museumsreformen/okonomi/tildeling-2002-2007-1
4

Soria Moria-erklæringa

