Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

STYREMØTE
Referat
Tid:

8. mai 2017 kl 12.00 – 12.45

Sted:

Telefon/skype-møte

Til stede:

Henrik Olsen, Lisa Dunfjeld-Aagård, Marit Myrvoll, Oddmund Andersen

Forfall:

Margrete Vars

SAKSLISTE:
Sak 08/17
Sak 09/17
Sak 10/17
Sak 11/17
Sak 12/17
Sak 13/17
Sak 14/17
Sak 15/17

Godkjenning innkalling og saksliste
Referatsaker
Kulturrådets årskonferanse, forsalg til program/saker
SMLs fagkonferanse 20. september
Stortingshøring om sannhetskommisjon
Åpning av Ä´vv Skoltesamisk museum
2017 Indigenous International Repatriation Conference, New Mexico, USA
Regnskap

Sak 08/17

Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak

Godkjent

Sak 09/17

Referatsaker
a) Henvendelse fra Nord-univ’s publikasjon Malstrøm om samisk innhold i 2017nummeret. SML har sendt bilder av utstillingsbannerne og sagt at dette kan brukes.
b) NMF arrangerer web-kurs 10. mai. Henrik deltar.

Sak 10/17

Norsk kulturråds årskonferanse 9. nov 2017 i Oslo
Sametinget har bedt SML om innspill til programmet.

Vedtak

SML foreslår at vår banner-utstilling settes opp under konferansedagene. I tillegg kan
det være foredrag/paneldiskusjon om
- Tilbakeføring av kulturarv/Bååstede
- Behov for institusjonsbygg
- Fornorskning og tap av kulturarv
- Det samiske kunstfeltet

Marit sender ut forespørsel til de samiske museene.
Sak 11/17

SMLs fagkonferanse 20. september i Alta
SML omfatter fra i år også samisk museumsnettverk, og vil arrangere faglige
samlinger for sine medlemmer. 21. til 22. september 2017 arrangerer Kulturrådet
fagdag i Alta om publikumsarbeid. I tillegg til presentasjoner fra inviterte
foredragsholdere ønsker Kulturrådet å få museene til å dele tanker og erfaringer
knyttet til eget publikumsarbeid. I løpet av de to fagdagene inviteres museene til å
presentere pågående eller avsluttede prosjekter. Frist 1. juni

Vedtak

SML avholder fagdag i forkant av Norsk Kulturråds fagdager 21-22. sept, og sender ut
informasjon til medlemmene med forespørsel om ønskede tematikker. Henrik sender
deretter inn forslag til tema fra SML.

Sak 12/17

Stortingshøring om sannhetskommisjon
Kontrollkomiteen på Stortinget varsler høring om sannhetskommisjon mandag 15.
mai. De samiske museene har både fagkompetanse og omfattende
dokumentasjonsmateriale.

Vedtak

SML deltar. Henrik melder at SML ønsker å delta, og han representerer SML.

Sak 13/17

Åpning av Ä´vv Skoltesamisk museum
SML har mottatt invitasjon til åpningen av Ä´vv Skoltesamisk museum 16. juni 2017 i
Neiden.

Vedtak

SML takker ja og Henrik representerer SML. Han svarer på invitasjonen.

Sak 14/17

2017 Indigenous International Repatriation Conference, New Mexico, USA
Lisa/Karen Elle Gaup har gjort SML oppmerksom på denne konferansen som er svært
relevant for Bååstede-prosjektet. Tidsfristene er allerede overskredet.

Vedtak

Lisa tar kontakt med Karen Elle og ber henne sende ut til alle samiske museer.

Sak 15/17

Regnskap.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte når Margrete er til stede. Det bør tas kontakt direkte
med NMF ang økonomi-system og –rutiner.

Neste møte er 6. juni
Marit Myrvoll
referent

