Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

STYREMØTE
Referat
Tid:

Mandag 20.august 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

Forslag til saksliste:
Sak 37/18
Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
Sak 38/18

Referatsaker
a. Info fra Norsk Kulturråd
Marit orienterte om at Sissel Ann Mikkelsen ved Norsk Kulturråd ønsker tettere
kontakt med de samiske museene
b. Brev til/fra Sametinget om fellesmøte med museene (se brev + kap 7.1.2 i SDs
kulturinstitusjonsmelding)
c. Stilling som retter seg mot samiske museer i Sametinget
Janne Hansen er tilsatt i stillingen, og begynner månedsskiftet okt/nov.

Sak 39/18

NMFs årlige museumsmøte i Haugesund 2019.
Brev fra NMF om forslag til sesjoner. Disse ble drøftet. Svarfrist 27. aug.
Vedtak: Marit utarbeider et utkast til svar, basert på diskusjonen i styret, og sender det til
kommentar fra det øvrige styret. SML etterspør også tidspunkt for 2019museumsmøtet i Haugesund.

Sak 40/18

SML-seminaret om sannhetskommisjonen.
Tid:
10. oktober
Sted:
Sydspissen Tromsø
Innledere:
Sannhetskommisjonen (ingen forespørsel sendt)
Norske Kveners Forbund (Hilja Lisa Huru – ikke bekreftet)
Sametinget (Henrik Olsen – ikke bekreftet)
Alle deltakere 5-10 min
Informasjon/invitasjon:
NMFs hjemmeside/mail
Vedtak: Marit gjør følgende:
- kontakter Sydspissen Tromsø og inngår kontrakt
- utarbeider utkast ei liste over hvem som inviteres
- lager utkast til invitasjon med påmeldingsfrist

-

legger invitasjonen ut på NMFs hjemmeside og også sender den på mail til
relevante deltakere
- kontakter Sannhetskommisjonen, Norske Kveners Forbund og Sametinget ang.
innledere
- kontakter Jérémie M McGowan ang. opplegg for kvelden den 9. okt.
Alle utkast forelegges det øvrige styret.
SML betaler for opphold (hotell/kost) for alle deltakere, dessuten reisekostnader for
styret og inviterte foredragsholdere.
SML-styret avholder styremøte på Sydspissen 9.okt på ettermiddagen.
Sak 41/18

Seminaret Displaying the Samis.
Informasjon ligger her: https://uit.no/tavla/artikkel/556832/displaying_the_samis
SML har ansvar for sesjonen The role of museums in the Sami society and local

communities - identity building and cooperation between museums.
Foredragsholdere på sesjonen er Birgitta Fossum (Saemien Sijte), Jerker Bexelius
(Gaaltije) og Mia Krogh (ikke bekreftet) (Deanu ja Várjjat museasiida). De må bestille
reise selv (blir godgjort av UiT).
Vedtak: SML sender ut informasjon om dette seminaret sammen med info om eget
seminar. Marit inviterer SMLs foredragsholdere på Displaying-seminaret til SMLseminaret og betaler opphold for disse på SML-seminaret.
Sak 42/18

Til diskusjon: (Søknader om) relevante SML-prosjekter.
I diskusjonen ble flere gjenstands-bevarings-temaer nevnt: Kurs i mottak av
Bååstede-gjenstander og felles arbeidsmøter med PRIMUS på samisk.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte, og museene oppfordres til å sende inn forslag.

Sak 43/18

Aktivitetsrapport 2017
SML skal rapportere til Sametinget innen 31. august om aktiviteter for foregående år,
basert på innsendt aktivitetsplan.
Vedtak: Marit utarbeider et utkast denne uka og sender til styret for godkjenning.

Sak 44/18
Neste styremøte
Vedtak: Mandag 10. sept 2018 kl 13.00 på skype
Marit Myrvoll
Referent

