
Velkommen til Fredrikstad!

Norges museumsforbunds årsmøte  30. mars 2017



Sak 1.   Åpning og konstitueringer
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3. Regnskap for 2016 (se årsmelding)  
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- Valgkomiteens forslag til nytt styre (vedlagt) 
-  Forslag til seksjonsstyrer (vedlagt) 
- Styrets forslag til ny valgkomité (vedlagt) 
-  Valg av revisor (vedlagt) 
7. Forslag til uttalelse fra årsmøtet (legges ut på nettsidene i forkant 
av møtet) 
8. De nasjonale museumsmøtene 2018 og 2019 (vedlagt)



Sak 1.   Åpning og konstitueringer  

Dirigenter:  

Fullmaktskomité:  

Redaksjonskomité:  

 

Protokoll-underskrivere:  

Tellekorps: 

Hege Hauge Tofte, Østfoldmuseene 
Per Kristian Sebak, Bergens Sjøfartsmuseum  

Bjørg Christophersen, Museum Vest  
Ole Martin Lislevand, Varanger museum 
Mads Ramstad, Haugalandmuseene 

A. Skaardal, Museumsforbundets styre 
Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814 – Norsk Folkemuseum 
Liv Ramskjær, Museumsforbundets administrasjon  

Siri Eriksen Gjems, Østfoldmuseene 
Jan Anders Dam-Nielsen, Buskerudmuseene 

Gro Eikeland, Vest-Agder-museet 
Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene 
Morten Skadsem, Østfoldmuseene

Styrets forslag til konstitueringer



Sak 2.   Årsmelding for 2016  

Rammevilkår: 
• Arbeid med å bedre 

driftstilskudd og øke 
prisomregningen 

• Økt driftstilskudd til 
forskningssatsing NKR 

• Driftsstøtte NFR fra 2017  
• Godkjenning nivå 1  
• Innspill statsbudsjett og 

diverse høringer

Møteplass: 
• Relevante museet 
• 6th Baltic Sea Region 

Cultural Heritage 
Forum, Kiel 

• Erasmus – Dublin 
• #Nordic4 
• Fagseksjonenes kurs 

og konferanser



Sak 2.   Årsmelding for 2016 

Samfunnsrollen: 
• Etter og videreutdan-

ning UiB 
• Nord-plus; Level Up 
• Seminar: konsolidering 

og eierskap 
• Forskningssamarbeid; BI/

CCI – Kulmedia- 
digitalisering - oppstart

Omdømme: 
• Arendalsuka; debatter 

mm sammen med 
museene i Agder 

• KVALITET 
• Kurs og seminarer i 

seskjonene 
• Årets museum 
• EMYA 
• Presse: debatter, 

intervjuer 



Sak 2.   Årsmelding for 2016 

Formidling: 
- NAME: nordisk om 

formidling + Erasmus, 
Dublin 

Kunst- og kunstindustri-
museer: 
- Nettverkstur Helsinki 
- Referansegruppa for 

Primus 
SIKA: 
- Deltagelse i kontaktmøter

Naturhistorie: 
Deltagelse i kontaktmøter 
Museumsledelse: 
- Makt og avmakt, Ørnen 
SML: 
- Vandreutstilling om 

samiske museer 
- Bååstede 
- Referansegruppa for 

Primus



Sak 2.   Årsmelding for 2016 

Samlingsforvaltning: 
- Bevaring av plast i 

samarbeid med NKFN-N 
- Referansegruppa for 

Primus 
Immateriell kulturarv: 
- Seminar om hvordan 

arbeide med immateriell 
kulturarv i museene 

- Referansegruppa for 
Primus

Forskning: 
- Spørreundersøkelse om 

behov for tiltak for å 
styrke forskningen 

- Seminar/kurs i 
forskningsformidling i 
Stavanger og Trondheim 

- Forskningskonferanse 
- Referansegruppa for 

Primus



Sak 3: Regnskap 2016 - nøkkeltall

2016   2015 

Tilskudd   -2.017.000  - 1.831.000 
Egeninntekter  -3.201.090  - 3.092.153 
Sum driftsinntekt  -5.175.099  - 5.211.841 

Personalkostnader   2.346.951   2.561.220 
Andre driftskostnader  2.343.599   2.427.746 
Sum driftskostnader  4.690.550   4.988.966 

Driftsresultat   484.549       222.875 
Resultat finansposter      12.789         45.080 
Resultat      497.338       267.955



Handlingsplanen er utformet på basis av forslaget til ny strategi for 
Museumsforbundet i perioden 2015-2019. Store deler av perioden fra 
årsmøtet i Fredrikstad til årsmøtet i Mosjøen vil være preget av at det er 
stortingsvalg høsten 2017. I den forbindelse blir arbeidet med å 
synliggjøre museenes rammevilkår særlig viktig.  

Det legges også vekt på å videreutvikle aktiviteten i fagseksjonene, 
samarbeidet mellom dem og sekretariatet ytterligere samt styrking av 
arbeidet med forskningssatsingen i Museumsforbundet. Ut over dette vil 
videreutvikling av innholdet på de nye nettsidene bli prioritert, blant 
annet med innhold som synliggjør museene og deres plass i kultur- og 
integreringsdebatten, samt i humaniora.  
  
For perioden fra april 2017 til april 2018 vil vi fokusere på disse 
områdene:

Sak 4.   Handlingsplan 2017-2018



 
Sak 4.   Handlingsplan 2017-2018  

Rammevilkår: 

• Synliggjøre museenes behov for forutsigbare rammevilkår 
og ressurser. Dette gjøres ved å delta i offentlig debatt og 
i relevante politiske fora, samt gjennom høringsinnspill, 
presseomtale, kronikker, sosiale medier osv. 

• Arbeide kontinuerlig for å styrke museenes økonomi 
gjennom offentlige bevilgninger 

• Støtte museer som arbeider med urfolk og nasjonale 
minoriteter. Dette gjøres ved å delta i møter, høringer, gi 
skriftlige innspill, bidra til informasjonstiltak osv. 

• Arbeide for å styrke museenes mulighet for deltagelse i 
prosjekter knyttet til kultur og næring 



 
Sak 4.   Handlingsplan 2017-2018  

Rammevilkår: 

• Fremme forslag til museumspolitiske tema for relevante 
forskningsprogram i Norges forskningsråd 

• Arbeide for at museene skal bli innlemmet i CRIStin og at 
publisering premieres med økte ressurser til forskning  

• Bidra til diskusjon omkring sentrale opphavsrettslige 
spørsmål med fokus på behovene i museumssektoren, og 
til etablering av gode rammeavtaler for avtalelisenser som 
forenkler museenes arbeid med rettighetsklarering. Det 
vil gjøre det økonomisk mulig å publisere en økt andel av 
yngre kulturarvsmateriale 

• Bidra til etablering og videreutvikling av relevante 
museumsutdanninger/museumsrettede kurs ved 
universitet og høgskoler  

• Bidra til diskusjon omkring felles standarder 



• Fullføre arbeidet med tilpasning av organisasjonen i tråd 
med strategiplanen, og etablere mer effektive systemer 
for regnskap og arkiv  

• Seksjonene og sekretariatet skal samarbeide om utvikling 
av museumsrelevante analyser, utvikling av fagpolitikk, 
gjennomføring av temamøter/seminarer, 
forskningssatsinger og andre aktiviteter 

• Videreføre samarbeid med forskningsmiljøer som kan 
bidra til relevant forskning om museumssektoren 

• Gjennomføre en relevant møteplassaktivitet som bidrar til 
å styrke museenes posisjon i samfunnet 

• Bidra til gjennomføring av seminar om privatarkiv samt 
etablering av nettverk for privatarkiv

Sak 4.   Handlingsplan 2016-2017  
Møteplass:



Sak 4.   Handlingsplan 2017-2018  
Samfunnsrolle:  

• Museene skal styrkes som arenaer for kritisk 
refleksjon, dialog og debatt om sentrale 
samfunnsspørsmål og -utfordringer, både 
nasjonalt og internasjonalt 



Sak 4.   Handlingsplan 2017-2018  
Omdømme:  

• Museumsforbundets kunnskap og kompetanse om 
sektoren skal synliggjøres i kulturdebatten  

• Bidra til å sette museumsetiske spørsmål på 
dagsordenen 

• Gjennomføre en omdømmeundersøkelse av 
museenes synlighet i samfunnet  

• Samarbeide med relevante forskningsmiljøer om 
en ringvirkningsanalyse av museenes bidrag til 
samfunnet



Sak 5. Kontingent forslag om økning av 
kontingenten fra 2018

• Den forrige økningen av kontingenten ble 
foretatt i 2013. 

• Varslet endring på årsmøtet i Molde. 
• KPI økt med 10,5 % fra 2013 til desember 2016 
• Økning 20% i abonnementspris for 

Museumsnytt 
• Økt aktivitet i Museumsforbundet og 

seksjonene 
• Merinntekter på kr 314.500 



Sak 5. Kontingent forslag om økning av 
kontingenten fra 2018

  
Kontingentøkning fra 2018

Kontingentkategori Antall i kat Kontingent  2017 Inntekter 2017

   Kontingent  
                + 

ca. 10 % Inntekter 2018

Kat. 1 15 700 10 500 800 12 000
Kat. 2 16 3 500 56 000 4 000 64 000
Kat. 3 16 7 500 120 000 8 500 136 000
Kat. 4 14 14 500 203 000 16 000 224 000
Kat. 5 24 22 000 528 000 24 500 588 000
Kat. 6 24 31 000 744 000 34 500 828 000
Kat. 7 22 45 000 990 000 50 000 1 100 000
Kat. assosierte 8 2 000 16 000 2 500 20 000
Kat. personlige 67 500 33 500 600 40 200
Kat. senior 33 300 9 900 400 13 200
Sum alle medlemmer   2 710 900   3 025 400

Konsekvens av nye kontingentsatser for 2018 basert på 10 % 
økning, avrunding og noe ekstra 



Sak 6.   Valg  

Valgkomiteens forslag til nytt styre i Norges museumsforbundLeder: 
• Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene (velges for ett år) 

Styremedlemmer: 
• Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum (gjenvelges for to år)  
• John Olsen, Vest-Agder-museet (gjenvelges for to år) 
• Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger – Stavanger kunstmuseum (ikke på 

valg) 
• Tora Hultgreen, Svalbard Museum (ny – velges for to år)  
• Lars Magne Andreassen, Árran Lulesamisk senter (ny – velges for to år) 
• Lars Emil Hansen, Oslo museum (ny – velges for to år) 
 
Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge): 
1. Atle Ove Martinussen, Museumssenteret i Hordaland (gjenvelges for ett år)  
2. Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum, UiS (gjenvelges for ett år)  
3. Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum (velges for ett år)



Sak 6.   Valg  
Forslag til ny valgkomité

Leder: 
• Jan Hoff Jørgensen (leder), Anno museum –  Glomdalsmuseet  

Medlemmer:  
• Åshild Adsen, Museene i Sør-Trøndelag, avdeling Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 

• Ivar Gunnar Braaten, Sunnmøre Museum 

• Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger  

• Morten Steffensen, Nordlandsmuseet  

 



Sak 6.   Valg  
Forslag til revisor

Styrets forslag til revisor er BDO revisjonsfirma.



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Seksjon for immateriell kulturarv

Leder: 
• Anna Stella Karlsdottir, Aust-Agder museum og arkiv, styreleder  

(gjenvelges for ett år) 
 
Styremedlemmer: 
• Heidi Richardson, Hardanger og Voss museum, (gjenvelges for to år) 
• Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea (gjenvalg for to år) 
• Ole Aastad Bråten, Valdresmusea (ikke på valg)  
 
Varamedlem: 
• Ellen Width, Midt-Troms Museum (gjenvalg for to år) 

Valgkomité:  
• Solveig Jordal, Museumssenteret i Hordaland (gjenvelges for ett år)  
• Kaisa Maliniemi, Varanger museum (gjenvelges for ett år)  
• John Olsen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år) 



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Seksjon for formidling

Leder: 
• Jenny Heggvik, Museum Vest, Nordsjøfartmuseet, leder (gjenvelges for ett år)  

Styremedlemmer: 
• Linda M. Høie, Haugalandsmuseene (gjenvelges for to år)  
• Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene (ikke på valg) 
• Knut Høiaas, Bymuseet i Bergen (ikke på valg) 
• Line Engen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  

(ny - velges for ett år) 

Varamedlemmer: 
• Elisabeth Løvold, Anno Museum (gjenvelges for ett år)  
• Magnus Sempler Holte, Anno museum, Domkirkeodden (gjenvelges for ett år)  

Valgkomité:  
• Bjørn Erik Skaug, Anno Museum (gjenvelges for ett år) 
• Marte Undheim, Sørlandets Kunstmuseum (ny - velges for ett år)  
• Gunn Mona Ekornes, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år) 



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Seksjon for samlingsforvaltning
Leder: 
• Ann Siri H. Garberg, Museene i Sør-Trøndelag, leder  

(gjenvelges for ett år)   
   
Styremedlemmer: 
• Henrik Smith, Akershusmuseene (gjenvelges for to år) 
• Monica Milch Gebhardt, Varanger Museum (gjenvelges for to år) 
• Kristin M. Gaukstad, Oslo Museum (ikke på valg) 
 
Varamedlem: 
• Per Øyvind Østensen, Sunnhordaland museum (gjenvelges for ett år) 

Valgkomité:  
• Grethe Johnsrud, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett år) 
• Kjartan Gran, Midt-Troms museum (gjenvelges for ett år) 
• Tora Hultgren, styret i Norges museumsforbund (ny - velges for ett år)



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Seksjon for ledelse

Leder: 
• Even Ødegaard, Museene i Akershus, leder (velges for ett år)  

Styremedlemmer: 
• Astrid Aksnessæther, Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design (ikke på 

valg) 
• Nils Anker, Vestfoldmuseene (gjenvelges for to år)  
• Siri Aavitsland, Museum Stavanger (ikke på valg)  
• Gro Eikeland, Vestagdermuseet (ikke på valg)  

Valgkomité:  
• Stig Hoseth, Anno Museum, avdeling Norsk Skogmuseum (gjenvelges for ett 

år)  
• Cecilie Øien, Museene i Akershus (gjenvelges for ett år)  
• Eivor Winther Sunesen, Drammens Museum (gjenvelges for ett år)  
• Lars Emil Hansen, styret i Norges museumsforbund (ny – velges for ett år)



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Seksjon for naturhistorie
Leder: 
• Eike Müller, Randsfjordmuseene, leder (ny – velges for ett år) 
 
Styremedlemmer: 
• Kåre Kullerud, Norsk Bergverksmuseum, (ny – velges for to år) 
• Trude Magnussen, Naturhistorisk Museum/UIO, (ny – velges for 

to år) 
• Ingvar Spikkeland, Østfoldmuseene, Kanalmuseet i Ørje (ikke 

på valg)   

Valgkomité:  
• Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett 

år) 
• Alfhild Skaardal, styret i Norges museumsforbund  

(gjenvelges for ett år)



Sak 6.   Valg  Forslag til nytt styre for Seksjon for kunst- og kunstindustri-
museer

Leder: 
• Therese Møllenhoff, Astrup Fearnley Museet (leder - velges for ett år)  
 
Styremedlemmer: 
• Grethe Lunde Øvrebø, Haugesund Billedgalleri (gjenvelges for to år)  
• Vibece Salthe, Stavanger Kunstmuseum (ikke på valg) 
• Cecilie Skeide, Lillehammer Kunstmuseum (ikke på valg) 
• Frode Sandvik, KODE (gjenvalg – velges for to år)  

Valgkomité:  
• Ingrid Norum, Musea i Sogn og Fjordane/Sogn og Fjordane 

kunstmuseum (gjenvelges for ett år)  
• Benedikte Holen, Kunstmuseet Kube (gjenvelges for ett år)  
• Hanne Beate Ueland, styret i Norges museumsforbund  

(gjenvelges for ett år) 



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Seksjon for forskning
Leder: 
• Jostein Skurdal, Lillehammer Museum, leder (velges for ett år)  

Styremedlemmer: 
• Per G. Norseng, Norsk Maritimt Museum (ikke på valg) 
• Hanna Mellemsether, Museene i Sør-Trøndelag (ikke på valg) 
• Kristin Øye Gjerde (velges for to år) 

Varamedlem: 
• Morten Steffensen, Nordlandsmuseet (velges for ett år) 

Valgkomité:  
• Stein Rino Bonsaksen, Helgeland Museum (ny – velges for ett år)  
• Finn Sandberg, Norsk Oljemuseum (gjenvelges for ett år)  
• Tora Hultgren, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år) 



Sak 6.   Valg  Forslag til nytt styre for Seksjon for Industri, kommunikasjon og 
anlegg

Leder: 
• Hanne Synnøve Østerud, Vestfoldmuseene IKS, leder (velges for ett 

år) 
 
Styremedlemmer: 
• Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum (ikke på valg) 
• Ann Kristin Ramstrøm , Museumssenteret i Hordaland (ny – velges for 

to år) 
• Ingebjørg Eidhammer, Norsk Teknisk Museum (ny – velges for to år) 
 
Varamedlemmer: 
• Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett år) 
• Odd W. Williamsen, Nordmøre museum (gjenvelges for ett år)  

Valgkomite:  
• Torstein Bach, MIST Orkla Industrimuseum (gjenvelges for ett år) 
• Inger Smid Olsen (gjenvelges for ett år) 
• John Olsen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år)



Sak 6.   Valg  
Forslag til nytt styre for Samisk museumslag 
Leder: 
• Henrik Olsen, Senter for nordlige folk, leder (ny - velges for to år) 
 
Styremedlemmer: 
• Marit Myrvoll Vardobaiki, sekretær (ny - velges for to år) 
• Margrethe Vars, RiddoDuattarMuseat-De Samiske Samlinger, kasserer (ikke på 

valg) 
 
Varamedlemmer: 
• Lisa Dunfjeld-Aagård, Saemien Siijte (velges for ett år)  
• Oddmund Andersen, Árran (gjenvelges for ett år)  

Valgkomite:  
• Ingvild Bjørnå Pettersen, Tana og Varanger Museumssiida (gjenvelges for ett 

år)  
• Anne-May Olli, RiddoDuattarMuseat (ny – velges for ett år)  
• Lars Magne Andreassen, styret i Norges museumsforbund (velges for ett år) 



Sak 8. De nasjonale museumsmøtene 
2018 & 2019

Styrets innstillinger: 

• 2018: Mosjøen – Helgeland museum 
  
• 2019: Haugesund – Haugalandmuseene  

  
 



Sak 8.   De nasjonale  
museumsmøtene 2018 og 2019  

Kommentar: 
• I henhold til vedtektene skal årsmøtet uttale seg 

om valg av sted for neste årsmøte 

• I Hamar ble det vedtatt at årsmøtet i 2018 skal 
avholdes i Mosjøen i samarbeid med Helgeland 
museum, og datoene er fastsatt til 17.-19. april 

• Styret i Norges museumsforbund foreslår at 
årsmøtet i 2019 arrangeres i Haugesund 2. - 4. april 
i samarbeid med Haugalandsmuseene 

 



Sak 7. Forslag til uttalelse fra årsmøtet  
  

Museene er viktige arenaer for likeverd og demokrati! 

Museene er kunnskapsinstitusjoner og viktige læringsarenaer for 
kunst og kultur for alle grupper barn, unge og voksne. De er 
sentrale bidragsytere i arbeidet med å styrke humanioras posisjon 
i samfunnet, og i å fremme grunnleggende verdier som demokrati 
og likeverd.  
  

Museene tar ansvar for aktivt å nå større deler av befolkningen. På 
denne måten bidrar de i et viktig identitetsarbeid og styrker 
samholdet i lokalsamfunn. Formidling av demokratiske verdier og 
prinsipper står sentralt i museene. Særlig i arbeidet med å øke 
forståelsen for hvordan demokratiet har formet og former 
samfunnet. I dagens situasjon er det viktig at de også viser hvordan 
disse prinsippene er under stadig press, og må praktiseres og 
holdes i hevd. 

 



Sak 7. Sak 7. Forslag til uttalelse fra årsmøtet (2)  
  
En viktig del av dette arbeidet knytter seg til innsamling, 
bevaring, forskning på og formidling av hele befolkningens 
kulturarv. For Norges museumsforbund har det de siste årene 
vært særlig viktig å fremheve de samiske museene og deres 
behov for å ha tilgang til sin kulturarv. Derfor er det viktig å 
støtte Bååstede, tilbakeføringen av samiske kulturgjenstander 
til de samiske museene. 
  
Årets Tråante-feiring ga håp om at det ville komme signaler om 
støtte til tilbakeføringen gjennom å styrke de samiske museene, 
men så langt har ikke forventningene blitt innfridd. Samtidig er 
det skuffende å få nyheten om at regjeringen ønsker å unngå en 
granskning av fornorskningen. Det tyder på at det er et stykke 
igjen til det er oppnådd likeverd for den samiske 
urbefolkningen.   
  
Norges museumsforbund utfordrer regjeringen til å bidra til at 
alle museene kan fylle sin rolle som arenaer for å fremme 
demokrati og likeverd!


