Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

STYREMØTE
Referat
Tid:

Mandag 14.mai 2018 kl 13.00 – 14.15

Sted:

Skype-møte

Til stede:

Oddmund Andersen, Riinakaisa Laitila, Lisa Dunfjeld-Aagård og Marit Myrvoll

Forfall:

Liv Astrid Svaleng

Saksliste:
Sak 31/18
Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak Godkjent
Sak 32/18
Presentasjon av det nye styret, samt orientering om styre-arbeidet.
Vedtak Alle i styret presenterte seg.
Marit orienterte om styrets plassering innen Norges museumsforbund, og om rutiner
mht styremøter. Både styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til skypemøtene, og den overskridelse dette gir på budsjettet 2018 for styremedlemmenes
honorar, tas fra reise/diett-posten. Marit fører referater og Riinakaisa attesterer
regninger (etter at hun har fått opplæring).
Sak 33/18

Referatsaker
a. Oppdatering av Brønnøysundregisteret
Marit undersøker med NMF om SML må ha eget org.nr mm nå som vi er en
seksjon under NMF
b. PRIMUS på samisk: Møte i Tromsø 7.-8.mai 2018
Lisa og Marit orienterte om hva som ble gjennomgått på møtet. Det var et ønske
fra deltakerne om at SML følger opp denne saken med prosjekt om samisk
samlingsforvaltning, hvor museene kan få skolering/kurs i PRIMUS.
c. Bååstede forhandlingsmøte og fellesmøte. Tromsø 8.-9.mai 2018.
Lisa og Marit orienterte fra møtet. Sametinget har oversendt avtaleutkast til alle
mottaker-museer. Sluttkonferansen ble diskutert, og Lisa sitter i arbeidsgruppa
for denne. Det ble uttrykt ønske om at konferansen holdes i Neiden/ØstFinnmark, sannsynligvis høsten 2019. I diskusjonen om få ressurser og sluttføring
av prosjektet, kom det forslag om en felles arkivarstilling og en felles
konservatorstilling for alle mottakermuseene.
d. Sametinget har forvaltningsansvar for de samiske museene, og stillinga som har
vært tillagt dette ansvaret, skal lyses ut, informerte Johan Matteus Triumf
(fagleder kultur i Avdeling for næring, kultur og helse i Sametinget) om under

diskusjonen på Bååstede-møtet 9. mai. Det ble fra flere deltakere ytret ønske om
at Sametinget må avsette større personalressurser til forvaltningsansvaret enn
den halve stillingen som har vært til nå.
e. Senter for nordlige folk avholder seminaret Fornorskningen i fortid og nåtid, med
blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst 31. mai i Manndalen
(http://www.senterfornordligefolk.no/seminar-fornorskningen-i-fortid-ognaatid.6116779-146031.html)
Sak 34/18

UiT-Seminaret Displaying the Sami. Ny dato: 10-11.okt 2018 i Tromsø (SML skal ha
ansvar for sesjonen The role of museums in the Sami society and local

communities - identity building and cooperation between museums. 20 min
innlegg + 10 min diskusjon. Vi samler all diskusjonstid til slutt i sesjonen.
Vedtak Lisa følger opp foredragsholderne som ble spurt sist gang; Birgitta Fossum (Saemien
Sijte) og Jerker Bexelius (Gaaltije). Marit forespør Mia Krogh (Deanu ja Várjjat
museasiida). Innlederne vil samtidig gjøres kjent med SMLs seminar.
Marit gir beskjed til seminar-arrangøren om at datoene er OK.
Sak 34/18
SML-seminaret om sannhetskommisjonen.
Vedtak Så fremt TMUs seminaret ikke begynner før på kvelden, vil dette seminaret avholdes
som heldagsseminar 10. okt, evt med felles måltid kvelden før.
Informasjon/invitasjon går ut til alle museer i Norge, samt kvenske museer, relevante
museer på svensk og finsk side samt andre relevante institusjoner. Invitasjon legges
snarest ut på NMFs hjemmeside. Marit lager utkast til program (inkl seminarlokale,
samarbeidspartnere og innledere som skal forespørres). Alle deltakere må holde et
5-10min’s innlegg om hva de ser for seg at deres institusjon kan bidra med i
kommisjonsarbeidet
Sak 35/18

Årlige fellesmøter mellom Sametinget og de samiske museene.
Sametinget har forvaltningsansvar og gir direkte driftstilskudd til de samiske
museene. Museene har flere felles utfordringer som kan være nyttige å drøfte med
Sametinget.

Vedtak Med bakgrunn i Sametingets forvaltningsansvar for de samiske museene, ber SML om
at det innføres årlig fellesmøte mellom Sametinget og de samiske museene. Dette
fellesmøtet kan gjerne legges til høsten.
Sak 36/18
Neste styremøte
Vedtak Mandag 20.august kl 13.00 på skype.

Marit Myrvoll
Referent

