Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

STYREMØTE
Referat
Tid:

Mandag 11. des 2017 kl 11.00 – 12.30

Sted:

Skype-møte

Til stede:

Lisa Dunfjeld-Aagård, Oddmund Andersen, Marit Myrvoll,

Forfall:

Margrethe Vars

Forslag til saksliste:
Sak 46/17

Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak Godkjent
Sak 47/17

Referatsaker
a. Styremøtet i NMF 6.des
Marit var til stede fra SML og hun orienterte fra møtet.
b. «Primus på samisk for samiske museer» - invitasjon til møte. Forslag til datoer: 12.mars 2018. Det er kommet mail fra Berit Åse Johnsen ved RDM om
avslutningsmøte for prosjektet.
c. Regjeringens nye kulturmelding og samisk kunst og kultur. Marit forbereder et
utkast. Dette må følges opp av Marit.
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Bååstede-prosjektet
a. Lobbying i Sametinget (budsjettforslag 2018)
Marit orienterte fra lobbyeringen i Sametinget. SML og Norsk Folkemuseum
møtte både Ap-gruppa, NSR+samarb.partnere-gruppa og Plan- og
finanskomiteen.
Vedtak Tas til etterretning
b. Siste runde kommisjonsmøter feb 2018.
Vedtak Tas til etterretning
c. Siste felles-samling feb 2018
Vedtak Tas til etterretning
d. Utkast til henvendelse fra SML til Sametinget, av Lisa. (vedlagt)
Vedtak Marit sender utkastet til Sametinget.

e.

Henvendelse fra NAISA til Lars Magne Andreassen om invitasjon til deltakelse på
NAISA-konferansen mai 2018 for å snakke om Bååstede.
Vedtak SML synes det er svært positivt at NAISA inviterer Lars Magne Andreassen, og håper
han finner tid og mulighet for å reise. Siden tematikken er tilbakeføring, håper SML at
Lars Magne Andreassen også kan delta på siste fellessamling i prosjektet Bååstede.
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Museumsseminar (Arr TMU): Displaying the Samis. 9-10. april 2018. Forespørsel
om medvirkning (tidl. tilsendt mail).
Arrangøren ønsker at SML skal ta ansvar for sesjonen “The role of museums in the
Sami society and local communities». SML har hatt en mail-runde på saken, og har
29.11.2017 pr mail stilt seg positiv.
Vedtak Marit tar opp saken med arrangøren og spør hva SMLs rolle innebærer. SML kan
forespørre talere/paneldeltakere fra både samiske museer på norsk, svensk og finsk
side, samt sametingspolitikere.
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Det nasjonale museumsmøtet 2018 i Mosjøen
Webside: https://museumsforbundet.no/arrangement/museumsforbundetsarsmote-2018/
Vedtak Hele styret må melde seg på når NMF åpner for dette. På neste styremøte tas
det opp til diskusjon hvilke tema(er) som seksjonsmøtet skal behandle. Marit spiller
inn til NMF samiske politikere til paneldiskusjonene.
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Budsjett 2018 og regnskap 2017
Margrethe har sendt utskrift av halvårsregnskap til alle.
Vedtak 1. Marit spør Sametinget (Sissel Mikkelsen) om hvordan delingen mellom
SML og samisk museumsnettverk skal være.
2. Alle i styret bes om å sende inn honorarkrav for 2017 så snart som mulig. Det
skal sendes til Margrethe som attesterer og sender videre til NMF.
Honorar for 2017 er følgende:
Styreleder:
kr 19500 + kr 500 i kontorhold pr. mnd
Medlem:
kr 1600 pr mnd.
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Eventuelt
a. Neste styremøte
Vedtak Neste styremøte blir onsdag 10. januar kl 12.00 på skype. Da settes opp regnskap
2017 og årsberetning 2017, samt handlingsplan og budsjett 2018.

Marit Myrvoll
Referent

