Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

STYREMØTE
Referat
Tid:

6. oktober 2017 kl 12.00 -

Sted:

Telefon/Skype-møte

Til stede:

Henrik Olsen, Lisa Dunfjeld-Aagård, Margrethe Vars, Marit Myrvoll,

SAKSLISTE:
Sak 29/17
Vedtak

Godkjenning innkalling og saksliste
Møtet var informert om på mail og Facebook.
Godkjent

Sak 30/17

Valg av ny leder
Henrik meddelte at han vil gå inn i sametingsrådet når nytt råd konstitueres
11. oktober.

Vedtak:

Marit konstitueres som leder fram til neste årsmøte i NMF fra og med 12.
oktober. Oddmund går inn som fast medlem.
Som tidligere avtalt, styreledergodtgjøring beregnes pr måned: kr 19.500 pr måned +
kr 500 i kontorhold. Styrehonorar har den enkelte ansvar for å sende til Margrethe
for attestasjon og så videre til NMF.

Sak 31/17

Oppfølging fra fagsamlingen 20-21.okt.
Alle var fornøyde. Veldig bra at museumsfaglige saker og fagpolitiske saker ble
diskutert. Også at generalsekretær Liv Ramskjær var til stede og orienterte om
NFRs organisering og forholdet til kulturrådet.
Det ble diskutert og gitt tilbakemelding om at det er behov for en møteplass
for de samiske museene (og Sametinget). På NMFs nasjonale museumsmøte
kan alle interesserte museer møte på fagseksjonsmøte. Drift av egen fagseksjon
hindrer jo ikke deltakelse i andre seksjoner. En utfordring er hvilke møtesteder
museene har med andre relevante samiske institusjoner, for eksempel Samisk
Arkiv.

Vedtak:

Referat sendes ut (Marit), det samme gjelder de innkomne innleggene.
Margrethe legger til notater i referatet.
Marit sender brev til Sametinget ang SMLs standpunkter om
sannhetskommisjon.

Sak 32/17

Regnskap.
Regnskapet etter fagsamlinga er ikke gjort opp ennå.
SML har ingen kontaktperson i NMF. Bruker Liv Ramskjær.

Vedtak:

Margrethe ber om utskrift fra NMF. Ber spesifikt om hvor overskuddet fra SML
er ført.

Sak 33/17

Bååstede-forhandlinger

Vedtak:

Saemien Sijte skal forhandle 18. oktober med Lisa som hovedforhandler. Ingen
fra SML-styret har anledning til å delta, så Birgitta Fossum forespørres om å
stille som (også) SMLs representant.
RDM skal forhandle 19. oktober, og da er Lisa representant fra SML.

Sak 34/17

Initiativ til Kunst- og kulturkritikk seminar
SML har mottatt brev fra RDM om et seminar som omhandler forslag til et
seminar om manglende medieoppmerksomhet. (Se vedlegg)

Vedtak:

SML støtter dette initiativet, og ser at dette kan gjelde flere områder i det
samiske samfunnet.

Påminnelse fra Norges Museumsforbund:
Det er frist 1. november for søknader om aktivitetsmidler for tiltak i 2018! Det
er med andre ord på tide å tenke på prosjekter og aktiviteter i 2018!
Møtet hevet kl 13.00
Marit Myrvoll
Referent

Vedlegg til styremøtet 6.10.17:
Til Sametinget og Samisk Museumslag,
RDM har fått kr. 60 000,- til et Kunst- og kulturkritikk seminar fra Norsk kulturråd. Budsjettet er på kr.
304 000,- på søknaden som gikk til dem. Men vi kan eventuelt redusere kostandene, i og med at
største utgift er honorar, reise- og oppholdsutgifter til 8 foredragsholdere, og en koordinator for
seminaret. Seminaret er planlagt som lunsj til lunsj seminar.
Nå viser det seg å være vanskelig å få dette til – mest på grunn av to årsaker:
1. Journalister fra riksmedia ser ikke på oss som relevant. Vår søknadsskriver (har hentet
ekstern hjelp), har møtt noe hun føler er arroganse og er meget overrasket over det.
2. Vi har kun innhentet kr 60 000,-, da bl.a. Fritt ord vil ha en liste over
foredragsholdere/deltakere hvis de skal innvilge økonomisk støtte. På grunn av at vi ikke er
relevant for journalistene, får vi heller ikke foredragsholdere med i søknad (en «vond sirkel»).
Det ikke er noe rart at vi ikke får media dekning på samiske kunst- og kultursaker i riksmedia – når vi
ikke engang får journalistenes interesse snakke om hva som må til for å oppnå nasjonal
pressedekning - selv om vi tilbyr å betale dem stort honorar!
Jeg ser at dette er noe vi må belyse på en eller annen måte – gjerne for resten av verden! Så nå leter
jeg etter internasjonale journalister som jeg vet har vist interesse for samisk kunst og kultur tidligere.
Jeg ser også på en navneliste jeg fikk fra Liv Ramskjær og skal kontakte disse etter hvert. Jeg er også i
dialog med OCA vedr deres erfaring med gode kunstkritikere internasjonalt.
Mitt spørsmål er derfor: Er ikke dette noe som er interessant for både sametinget og samisk
museumslag? Klarer vi sammen å finne penger til et større seminar der vi får fokus på mediaomtale
av samisk kunst- og kultur, både nasjonalt og internasjonalt? Hva må til for å være relevant nok for
media? Eller er det slik at hvis det samiske ikke får oppmerksomhet – så er det heller ikke noe
«problem»?
Det er på tide å kreve oppmerksomhet.
Mvh
Anne May Olli
Direktør
Mob: +47 40601986

