
 

 
 

 
 

 

 

 
Velkommen til Museumsmøtet 2017 i Fredrikstad  – innkalling 
til årsmøte i Norges museumsforbund 30. mars! 
 
LIKEVERD er hovedtema for den faglige delen av møtet i Fredrikstad. I år er det lagt inn en 
debatt om museumspolitikk etter lunsj på onsdagen før det er satt av tid til seskjonenes 
timer på ettermiddagen. I tillegg inviterer Museumsforbundets styre alle som er helt nye 
deltagere på Det nasjonale museumsmøtet til et uformelt samvær før den formelle 
åpningen. Program, årsmelding og sakspapirene til årsmøtet, fullmaktsskjema for bruk av 
stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt annen oppdatert informasjon  - legges 
fortløpende ut på Museumsforbundets hjemmesider: 
 
www.museumsforbundet.no 
 
Vi minner om at alle medlemsinstitusjonene som skal være til stede på årsmøtet 30. mars 
må ha levert fullmaktsskjema for å kunne bruke stemmeretten. Frist for innsending av 
fullmaktsskjema for bruk av stemmerett/-er er 7. mars 2017.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det bare er medlemsinstitusjonene som skal fylle ut 
fullmaktsskjema. Sakspapirene legges ut digitalt på nettsiden. Årsmelding vil bli ikke bli trykt, 
men den er tilgjengelig på nettsiden til Museumsforbundet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Liv Ramskjær 
generalsekretær 
 

 
 
 
 

http://www.museumsforbundet.no/


 
 
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET! 
 
Sakskart: 
 

       1. Åpning og konstitueringer   

-    Valg av dirigenter, fullmaktskomité, redaksjonskomité, tellekorps og 
protokollunderskrivere 

   Styrets forslag til konstitueringer vil bli lagt ut på hjemmesidene 
       -    Sakliste 
       -   Styrets forslag til forretningsorden (vedlagt) 

       2. Årsmelding for 2016 (Pdf. på nettside) 
       3. Regnskap for 2016 (se årsmelding)  

4. Handlingsplan for 2017 - 2018 (vedlagt) 
       5. Kontingent – forslag om økning av kontingenten (vedlagt) 

   6. Valg  
- 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) 
 



 

 
 

 

SAKSPAPIRER 
 

Sak 1: Åpning og konstitueringer: 
FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE  
I NORGES MUSEUMSFORBUND 

 

1) Årsmøtet varsles og innkalles i samsvar med Museumsforbundets vedtekter. 
 Årsmøtet behandler de saker som er foreskrevet i vedtektene. Saker som ikke er  
 nevnt i innkalling, kan ikke behandles. 
 

2) Årsmøtet fastsetter selv sin forretningsorden. Endringer i denne forretningsorden  
behandles som andre vedtektsendringer, men behandles under konstitueringen av et 
årsmøte. 

 

3) Med mindre årsmøtet fastsetter noe annet, er forhandlingene offentlige. 
 

4) Styrets leder åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse. 
 

5) Årsmøtet velger to ordstyrere som fordeler møteledelsen mellom seg. 
 

6) Debatt: 
Når et punkt på dagsordenen behandles, får først forslagsstilleren ordet, så en 
representant for styret om ikke dette er forslagsstiller. Etter disse får deltakerne ordet i 
den rekkefølge de tegner seg. 

  

 Utover innledningen/innledningene har ingen rett til mer enn to innlegg i hver sak, første 
gang maksimum 7 minutter, andre gang maksimum 3 minutter. 
 

Til første innlegg fra en taler tillates inntil to replikker á 1 minutt og et svar på inntil 1 
minutt pr. replikk. 

 

Innlegg skal holdes fra det eller de steder i salen som ordstyreren anviser som talested. 
 

Forslag må leveres skriftlig og underskrevet til ordstyreren. Også forslag som er innsendt 
tidligere, må fremmes fra talested dersom de skal med i den endelige votering. Når det 
anses formålstjenlig, kan ordstyreren gi talere som vil fremme forslag, ordet før 
opprinnelig tur. 

 

Ordstyreren kan under debatten stille forslag om ytterligere begrensing av taletiden for 
dem som deretter tegner seg, og om nødvendig, for allerede inntegnede talere. 
Ordstyreren kan stille forslag om strek på talerlista med anledning til å tegne seg under 
etterfølgende innlegg, eller, om nødvendig, etter dem som allerede har tegnet seg. 



 

Etter at begrensing av taletiden eller strek på talerlisten er vedtatt, er det ikke adgang til 
replikkordskifte. 

 

 Etter at strek er satt på talerliste, kan det ikke fremmes forslag. 
 

7) «Til forretningsordenen»: 
Møtedeltakere med forslagsrett kan også be om ordet til forretningsordenen.  Innlegg til 
forretningsordenen, herunder forslag om utsettelse, har prioritet foran innlegg på den 
ordinære talerliste. 

 

Forslag til forretningsordenen, innenfor denne rammevedtekt, så som forslag om 
begrensning av taletid, strek på talerlisten, utsettelse eller pause, avgjøres ved alminnelig 
flertall. Slike forslag skal avklares før den ordinære debatt gjenopptas. 

 

8) Stemmerett(-er) og avstemninger: 
Ifølge Museumsforbundets vedtekter § 4.8, har institusjonene stemmerett på årsmøtet 
gradert etter kontingentklassene: ”Medlemsinstitusjoner som har betalt 
medlemskontingent for inneværende budsjettår har stemmerett. Har en institusjon flere 
stemmer, kan én og samme representant utøve stemmerett i henhold til dette gjennom 
medbrakte fullmakter. Det samme gjelder for representanter fra seksjonene.  Personlige 
medlemmer har stemmerett på årsmøtet gjennom representasjon fra seksjonene (se § 6.2 
og 6.8). Personlige medlemmer kan delta på årsmøtet med talerett, men uten forslags- og 
stemmerett.” 
 
Fullmaktsskjema for bruk av stemmerett(-er) skal være Forbundet i hende innen en uke 
før årsmøtet.  Fullmaktsskjemaer som er innlevert etter fristen vil bare unntaksvist bli 
godkjent av fullmaktskomiteen. Fullmaktsskjemaer som innleveres etter at møtet er satt 
skal forkastes. 
 

Dersom det er mer enn to forslag til samme sak, kan ordstyreren foreta 
prøveavstemninger. Forslag som ikke oppnår støtte fra 10 % av de tilstedeværende 
representanter, trenger ikke medtas i den endelige votering. 

 

Avstemninger foretas normalt med opprekning av stemmekort. Dersom minst 10 % av de 
stemmeberettigede krever det, skal avstemning foregå ved navneopprop. 

 

Ved personvalg skal det stemmes skriftlig dersom to stemmeberettigede medlemmer 
krever det. For å bli valgt må man få minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnår ingen 
kandidat dette, holdes det omvalg mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang. 
Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

9) Forbundets administrasjon fører årsmøtets protokoll. Innen en måned fra årsmøtets 
avslutning skal den legges fram til kontroll og underskrift av de personer årsmøtet har 
valgt til dette formål.  I protokollen skal innføres alle forslag som det blir votert over eller 
som er fremmet før eventuelt utsettelsesforslag vedtas, avstemninger og endelige 
vedtak. 
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Sak 4: Handlingsplan for Norges museumsforbund 2017-2018 

          
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: 
 
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  

• 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. D 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  

Møteplass 
• 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 

Samfunnsrolle 
• Museene skal styrkes som arenaer for kritisk refleksjon, dialog og debatt om sentrale 

samfunnsspørsmål og -utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt  

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 
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Sak 5: Kontingent – forslag om økning av kontingenten fra 
2018. 
 

På årsmøtet i Molde i 2016 varslet styret at det ville fremme en sak om økning av 
medlemskontingenten fra 2018 på årsmøtet i Fredrikstad. Den forrige økningen av 
kontingenten ble foretatt i 2013, og den fulgte en økning av noen grupper i 2011 der 
kategoriene III til VII ble berørt av endringene.  
 
Siden økning av kontingenten i 2013 er det laget en strategi for Museumsforbundet som 
innebærer økt aktivitet, og at man har større ambisjoner og mål for arbeidet i sekretariatet. 
Museumsforbundet har gjennom strategien for perioden 2015-2019 også arbeidet mer 
aktivt sammen med fagseksjonene for å øke den faglige aktiviteten i Museumsforbundet. 
Det er ønskelig å styrke dette arbeidet videre fremover. En økning av egeninntektene fra 
medlemmene vil kunne bidra til å styrke dette arbeidet, og det faglige arbeidet i 
sekretariatet. Dette er også i tråd med de nye retningslinjene for tilskudd fra post 55 i 
Kulturrådet.  
 
Styret fremmer forslag om at det foretas en 10 % økning av kontingenten med en avrunding 
av beløpene opp til nærmeste hele eller halve tusen. Siden forrige økning av kontingenten 
har abonnementet for Museumsnytt økt til kr 300, noe som betyr at kontingenten for 
enkelte grupper knapt dekker de reelle kostnader knyttet til abonnementet inkludert 
utsendelse av oblat til medlemskortet som gir fri adgang til medlemsmuseene. 
 
Som de vedlagte beregninger under viser, vil en endring av kontingenten etter forslaget gi 
en økning i Museumsforbundets inntekter på kr 314.500 basert på den fordelingen av 
medlemmer på ulike kategorier Museumsforbundet hadde ved inngangen til 2017. Dette 
beløpet vil kunne endre seg noe med endringer i sammensetningen i de enkelte gruppene.  
Bakgrunnen for at styret varslet et kommende forslag om økning i kontingenten var primært 
at den ikke har vært justert siden 2013. Konsumprisindeksen har i perioden januar 2013 til 
desember 2016 økt med 10,5 %. 
 

 

 

 



 

 

 

 

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

Kategori 
Antall i 
kat 

Inntekter 
2017 

             Kontingent  
                 + ca. 10 % 

Inntekter 
2018 

    
 Medlemskontingent -kategori 1 15,00 10 500,00 800,00 12000 

Medlemskontingent -kategori 2 16,00 56 000,00 4 000,00 64000 

Medlemskontingent -kategori 3 16,00 120 000,00 8 500,00 136000 

Medlemskontingent -kategori 4 14,00 203 000,00 16 000,00 224000 

Medlemskontingent -kategori 5 24,00 528 000,00 24 500,00 588000 

Medlemskontingent -kategori 6 24,00 744 000,00 34 500,00 828000 

Medlemskontingent -kategori 7 22,00 990 000,00 50 000,00 1100000 

Medlemskontingent -kategori assosierte 8,00 16 000,00 2 500,00 20000 
Medlemskontingent -kategori 
personlige  67,00 33 500,00 600,00 40200 

Medlemskontingent -kategori senior 33,00 9 900,00 400,00 13200 

Sum alle medlemmer   2 710 900,00   3 025 400,00 

 
 

Styrets forslag til vedtak: 
 
Kontingentsatser fra 2018  

Gruppe I 800 

Gruppe II 4000 

Gruppe III 8500 

Gruppe IV 16000 

Gruppe V 24500 

Gruppe VI 34500 

Gruppe VII 50000 

Ass. medl 2500 

Pers. medl 600 

Seniormedl  400 
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Sak 6: Valg 
 
 

Forslag til nytt styre for Norges museumsforbund og fagseksjonene legges 
frem før møtet. 
 

Forslag til nytt styre i Norges museumsforbund 
 
Leder: 
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 Martiniussen, 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) 
 

Forslag til ny valgkomité for hovedstyret i Norges museumsforbund  
 

Styret har følgende forslag til ny valgkomité:  
 
 
Ivar Gunnar Braaten 
Sunnmøre Museum 
 
 

Morten Steffensen 
Nordlandsmuseet  
 

Åshild Adsen 
Museene i Sør-Trøndelag, 
Nordenfjeldske 
kunstindustrimuseum 

   
 
 
Jan Hoff Jørgensen (leder) 
Anno museum, Glomdalsmuseet 
 

Mari Høgestøl 
Arkeologisk museum, Universitet i 
Stavanger  

 



Forslag til revisor: BDO 
 
 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene:  
 
Seksjon for immateriell kulturarv 
Styre: 

Anna Stella Karlsdottir, Aust-Agder museum og arkiv, styreleder (gjenvelges for ett år) 
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) 

 
Valgkomite: 
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)  

 
 
Seksjon for formidling  

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

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) 

 

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

 

Valgkomite:  
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)  

 
 
Seksjon for samlingsforvaltning 
Styret: 
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)  
 
Valgkomite:  
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) 
 
 
 

Seksjon for ledelse 
Styret: 
Even Ødegaard, Museene i Akershus, leder (velges for ett år)  
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)  
 
Valgkomite: 
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)  
 

 
Seksjon for naturhistorie 
Styret: 
Eike Müller, Randsfjordmuseene, leder (ny – velges for ett år) 
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)   
 
Valgkomite: 
Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett år) 
Alfhild Skaardal, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år) 
 

 
Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer 
Styret: 
Therese Møllenhoff, Astrup Fearnley Museet (leder - velges for ett år)  
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)  
 
Valgkomite: 
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)  
 
 



Seksjon for forskning  
Styret: 
Jostein Skurdal, Lillehammer Museum, leder (velges for ett år)  
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) 
 

Valgkomite: 
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)  

 

 

Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg 
Styret: 
Hanne Synnøve Østerud, Vestfoldmuseene IKS, leder (velges for ett år) 
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) 
 
Varamedlem:  
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) 

 
 

Samisk museumslag 
Styret: 
Henrik Olsen, Senter for nordlige folk, leder (ny - velges for to år) 
Marit Myrvoll Vardobaiki, sekretær (ny - velges for to år) 
Margrethe Vars, RiddoDuattarMuseat-De Samiske Samlinger, kasserer (ikke på valg) 
 
Varamedlem:  
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) 
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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 2018 arrangeres i 
Haugesund 2. - 4. april 2019 i samarbeid med Haugalandsmuseene.  
 
Styrets innstillinger: 

2018: Mosjøen – Helgeland museum 
 

2019: Haugesund – Haugalandmuseene  
 
 
 


