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Sámi Museasearvi – 

Samisk Museumslag 
Seksjon i Norges museumsforbund 

 

 

STYREMØTE 

Referat 

 

Tid:   13. november 2017 kl 12.00 – 13.30 
Sted:   Skype-møte 
Til stede:  Lisa Dunfjeld-Aagård, Oddmund Andersen, Margrethe Vars, Marit   
  Myrvoll.     
 

SAKSLISTE: 

Sak 40/17         Godkjenning innkalling og saksliste 

                            Møtet var avtalt på forrige styremøte. 

Vedtak Godkjent                  

Sak 41/17 Referatsaker 

a. Søknad til NMF om aktivitetsmidler: Seminar om Sannhetskommisjonen. 

Det er sendt inn søknad om kr 50.000. 

  

  b. Stortingshøringen 27.okt 2017.  

Marit orienterte om høringsmøtet. 

c. Bååstede-forhandlinger 7.-8.nov 2017. 

Lisa og Marit orienterte om kommisjonsmøtene i Oslo. 

 

d. Bååstede fellesmøte 8. nov 2017 

Lisa og Marit orienterte om fellesmøtet. Forhandlinger planlegges avsluttet i 

februar 2018. Sluttkonferanse for prosjektet er planlagt til mai 2018. 

Sak 42/17           Bååstede økonomi 2018.  

Sametingsrådets budsjettforslag 2018 foreslår kr 607.000 til Bååstede-prosjektet. 

Dette er kr 432000 mindre enn bevilget fra Sametinget i 2017, og kr 4.613.000 

mindre enn prosjektets innsendte budsjettbehov.  

Vedtak Museumslaget anser det svært viktig at Bååstede-prosjektet blir gjennomført uten 

avbrudd, og det er enighet om at SML ber om møter med relevante grupperinger og 

komiteer på Sametinget.  

Sak 43/17 Religiøse gjenstander i Bååstede-prosjektet 

I misjonstida og under religionsskiftet opplevde det samiske samfunnet å bli fratatt 

sine religiøse gjenstander, samtidig som den religiøse virkelighetsforståelsen og 

praksisen ble kriminalisert og erstattet med kirkens forkynnelse.  
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Vedtak Tilbakeføring av religiøse gjenstander kan i større grad enn andre gjenstander ses på i 

et forsoningsperspektiv. Museumslaget støtter de museer som ønsker tilbakeført 

religiøse gjenstander innenfor Bååstede-prosjektets rammer. Lisa forbereder et 

utkast til henvendelse fra SML til Sametinget. 

Sak 44/17           Budsjett og regnskap 

Margrethe orienterte styret om regnskap og status pr i dag.  

Vedtak Den økonomiske situasjonen for SML ser tilfredsstillende ut for 2017. Margrethe  

holder kontakt med NMF når det gjelder regnskap og økonomi. 

 

Sak 45/17 Regjeringens nye kulturmelding og samisk kunst og kultur  

Kulturdepartementet har etter Norsk Kulturråds årskonferanse sendt ut ei 
pressemelding som blant annet sier at «Samisk kunst og kultur må få en enda 
tydeligere stemme i Norge. Alle vi som bor i Norge må anerkjenne den samiske 
kulturarven som en del av vår samlede identitet, og vi må sørge for at publikum over 
hele landet får mulighet til å bli kjent med den.» 

Vedtak Museumslaget hilser disse signalene velkommen, og Marit forbereder et utkast til  
respons fra Samisk museumslag.    
 

Sak 46/17 Eventuelt 
Vedtak Neste styremøte blir mandag 11. desember kl 12.00 på skype. 

 

Møtet hevet kl 13.30 

Marit  

referent 
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturministeren-vil-lofte-samisk-kultur-som-en-viktig-del-av-

norges-kulturarv/id2578416/ 

Kulturministeren vil løfte samisk kultur som en viktig del av 

Norges kulturarv 
Pressemelding | Dato: 09.11.2017 | Nr: 100/17 

Regjeringen er opptatt av at samiske kulturuttrykk skal være en selvsagt del av 

fortellingen om Norge, og at dette er en forutsetning for et rikt og mangfoldig kulturliv 

for fremtiden. 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: 

Kulturdepartementet 

Kulturministerens tale til Kulturrådets årskonferanse 9. nov 2017 

I forbindelse med arbeidet med en ny kulturmelding ønsker Kulturdepartementet å få kartlagt 

hvilken plass samiske kunstuttrykk har i alle deler av samfunnet vårt for å lage en egen strategi for å 

løfte fram samiske kunst- og kulturuttrykk på flere arenaer. 

- Samisk kunst og kultur må få en enda tydeligere stemme i Norge. Alle vi som bor i Norge må 

anerkjenne den samiske kulturarven som en del av vår samlede identitet, og vi må sørge for at 

publikum over hele landet får mulighet til å bli kjent med den. Mulige eksempler kan være samiske 

produksjoner i Den kulturelle skolesekken, samisk kunst i det nye Nasjonalmuseet, turneer med 

Beaivváš-teatret i hele landet og mer samisk kultur og joik på TV, sier kulturminister Linda Hofstad 

Helleland. 

Sametingspresident Áili Keskitalo setter pris på initiativet fra kulturministeren: 

- Dette er et viktig steg på veien til å skape større forståelse for samisk kultur og samfunn, og hvis 

intensjonene blir fulgt opp kan det på sikt bety et løft for samisk kunst og kultur. 

Kulturdepartementet skal fredag 10. november ha sitt første innspillsmøte med Sametingets 

administrasjon i forbindelse med kulturmeldingen. Det vil bli invitert til flere møter i året som 

kommer og lagt opp til et nært samspill med Sametinget. Siktemålet må være å arbeide frem en 

strategi som både Sametinget og Stortinget helt ut kan slutte seg til. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturministerens-tale-til-kulturradets-arskonferanse/id2578406/

