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Sámi Museasearvi – 

Samisk Museumslag 
Seksjon i Norges museumsforbund 

 

STYREMØTE 

Referat 

 

Tid:   Mandag 12. februar 2018 kl 12.00 – 13.00 

Sted:   Skype-møte 

Til stede:  Lisa Dunfjeld-Aagård, Oddmund Andersen og Marit Myrvoll 

  Margrethe Vars hadde meldt forfall.  

 

Saksliste: 

Sak 10/18 Godkjenning innkalling og saksliste 

Vedtak Godkjent                  

Sak 11/18 Referatsaker 

a. Valg 2018 

Marit har skrevet til valgkomiteen og bedt dem begynne arbeidet. 

b. Tilskudd fra Sametinget 2018 

SML har mottatt i tilskudd for 2018 kr 432000 fra Sametinget 

c. Nettverksprosjektet PRIMUS på samisk 

SML har ikke fått respons på sine henvendelser. Marit purrer. 

d. Oppdatering av kontakt-informasjon på NMFs websider 

Det ligger nå oppdatert kontaktinformasjon på NMFs web-sider. Marit har 

redaktøransvar for disse. 

Sak 12/18          Utdaterte web-sider 

Det ligger flere utdaterte og ikke-brukte web-sider om SML på internett. Disse er det 

ikke behov for i dag fordi SMLs nettside ligger under NMFs hovedside.  

Vedtak Marit prøver å rydde opp i denne saken. 

      

Sak 13/18  Årsmelding og regnskap 2017 

Marit har sendt et utkast til årsrapport til styret. Det er ikke kommet noe regnskap 

fra Margrethe. 

Vedtak Årsmelding godkjennes og sendes NMF. 

 Regnskap utsettes til neste møte 12.mars. Marit etterspør dette hos NMF. 

 

Sak 14/18 Museums-seminar (Arr. TMU):  Displaying the Samis. 9-10. april 2018 
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Marit har vært i kontakt med både Marit Hauan og Else Grete Broderstad. Det er 
avklart at UiT betaler for reise og opphold til foredragsholdere. Nytt program er 

sendt til SML. 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 Foredragsholdere forespørres. Lisa og/eller Oddmund leder sesjonen. 
Marit sender ut informasjon om seminaret til de samiske forvaltningsmuseene, Norsk 
Folkemuseum, Kulturhistorisk museum og Sametinget. 

  
 
Sak 15/18 Aktivitetsplan og budsjett 2018 
  Budsjett 2018 må vente til regnskapet kommer. 

Vedtak Følgende aktivitetsplan 2018 ble vedtatt 

AKTIVITETSPLAN 2018 

OPPGAVER J F M A M J J A S O N D Merknad 

Årsrapport 2017 NMF x              

Bååstede oppfølging x x x x x x x x x x x x  

Bååstede kommisjonsmøter  x           Oslo 

Aktivitetsplan 2018 SD   x           

Budsjettbehov 2018 SD   x           

Åpne SD-møter 
sannhetskommisjonen 

  x x          

Seminaret Displaying the Sami.     x         Tromsø 

NMFs årskonferanse    x         Mosjøen 

Åpent styremøte under NMFs 
årskonferanse 

   x         Mosjøen kl 16.30 
– 18.00 18.april 

Fagseminar PRIMUS på samisk              Ikke tidfestet 

Fagseminar 
sannhetskommisjon 

            Ikke tidfestet 

Årsregnskap 2017 SD        x      

Årsrapport 2017 SD        x      

Kontaktmøte med NMF-styret            x  

Styremøter x x x x x x x x x x x x Første mandag 
hver måned 

              

 
Målsetninger/ aktiviteter 2018  
Samisk museumslag (SML) vil i 2018 ha fortsatt fokus på Bååstede-prosjektet. Et annet stort prosjekt 
vil være den kommende sannhetskommisjonen og museenes rolle i dette arbeidet. Gjennom SML’s 
posisjon som fagseksjon under Norges museumsforbund vil man fortsatt aktivt jobbe fagpolitisk mot 
bevilgende myndigheter og også være aktiv på andre fagpolitiske arenaer. Samtidig vil man gjennom 
SML arrangere fagseminar og gjennomføre prosjekter som er relevante og direkte knyttet til samiske 
museer og museer med samiske samlinger. Fagseminar og fagbaserte prosjekter vil være videreføring 
av Samisk museumsnettverks tidligere aktiviteter.  
Generelt:  
- SML skal gjennom NMF arbeide overfor bevilgende myndigheter for å ivareta interessene til 
samiske museer og samiske prosjekter ved andre museer og institusjoner  
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- Initiere møter og delta på arenaer som anses som viktig for samiske museer og andre institusjoner 
som arbeider med samisk kultur, historie og samfunn  

- Utvikle samarbeidet mellom samiske museer/institusjoner og museer/institusjoner i Norden og 
Russland som har samisk og/eller urfolks kultur, historie og samfunn som ett av sine virkeområder  

- Virke for en bedre tilrettelegging og formidling av kunnskap om samisk kultur, historie og samfunn  

- Jobbe for at samiske museer skal få flere fagstillinger  
 
Viktige arbeidsoppgaver i 2018 vil være:  
- Arrangere fagseminar om PRIMUS på samisk  

- Arrangere fagseminar om sannhetskommisjonen 

- Følge opp Bååstede-prosjektet i prosjektgruppa og kommisjon  

- Delta på kontaktmøte med styret i Norges museumsforbund  

- Følge opp NMF’s handlings- og strategiplan (bl.a. medlemskap i Cristin) 

- Representasjon ved div arrangement  
 

Sak 16/18 Neste styremøte 

Vedtak Neste styremøte blir 12. mars kl 13.00 på skype. Blant annet skal følgende saker 

behandles:  

- Regnskap og budsjett 

- Seminaret Displaying the Samis… 

- Sannhetskommisjonen (Sametingets åpne møter) 

- Styremøtet i Mosjøen. 

 

Marit Myrvoll 

Referent 

 

Fra Sametingets kalender om åpne møter om Sannhetskommisjonen: 

12. februar, kl. 18.00,  Ä´vv Skoltesamisk museum, Neiden 

13. februar, kl. 18.00,  Varanger Samiske Museum, Varangerbotn 

15. februar, kl. 18.00,  Álttá Sámi Giellaguovddáš, Alta 

21. februar, kl. 19.00,  Gjenreisningsmuseet, Hammerfest 

22. februar, kl. 18.00,  Senter for nordlige folk, Kåfjord 

1. mars, kl. 19.00,  Samisk Hus, Oslo 

5. mars, kl. 18.00,  De Samiske Samlinger, Karasjok 

12. mars, kl. 18.00,  Kommunestyresalen på rådhuset, Tromsø 

3. april, kl. 18.00,  LES-huset, Kautokeino 

9. april, kl. 18.00,  Fjellkysten Gjestehus, Lavangen 

10. april, kl. 18.00,  Várdobáiki, Evenes 

11. april, kl. 18.00,  Árran, Tysfjord 

12. april, kl. 18.00,  Stormen bibliotek, Bodø 

16. april, kl. 16.00,  Saemien Sijte, Snåsa 

17. april, kl. 18.00,  Aajege Samisk språk- og kompetansesenter, Røros 

Se også denne nettsida ang innspill til sannhets- og forsoningskommisjonens mandat: 

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat  

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

