Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

Referat fra styremøte
på skype mandag 10. mars kl. 13.00 2020
Tilstede: Johan Aslak Hætta, Liv Astrid Svaleng og Oddmund Andersen
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Kommentar: Det ble opprettet en ny sak. Forslag på at vår «gruppe» på Facebook
legges ned, for å opprette en «side» på Facebook
Vedtak: Godkjent med denne endringen.
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Referatsaker
a) Dialogmøte i Tromsø. Oddmund og Liv Astrid informerer.
Kommentar: Sametinget planlegger en ny museumsmelding. Arbeidet skjer
parallelt med ny Stortingsmelding, og synes å foreligge i mars neste år. Det er
viktig at Samisk museumslag får mulighet til å komme med innspill til denne
meldingen. Dette kan være et tema på høstens dialogmøte med Sametinget.
På møtet i Tromsø ble det orientert om Sametingets arbeid med en «Melding om
Samisk kulturminnevern» og «Unesco konvensjonen om vern av immateriell
kulturarv». Både kulturminnevernmeldingen og redegjørelsen om immaterielle
kulturarv skulle behandles på plenumsmøte i Sametinget i mars. Samisk
museumslag mener at de kunne vært sendt på høring til de samiske museene før
plenumsbehandling.
b) Innspill til museumsmeldingen.
Kommentar: I Samisk museumslags innspill til museumsmeldingen ble det ikke
sagt noe om hvordan dagens museumsstruktur fungerer. Dette må drøftes i
Sametingets planlagte museumsmelding. Vi tar opp temaet på høstens
dialogmøte med Sametinget.
c) Regnskap for Samisk museumslag for 2019. Kommentar: Regnskap viste et
overskudd på kr. 111 901. Det overføres til 2020 budsjettet.
d) Direkte tilskudd 2020 til Samisk museumslag fra Sametinget.
Kommentar: Samisk museumslag får et tilskudd fra Sametinget i 2020 på kr.
446 000,e) Inger Jensen slutter i sin stilling ved Norsk folkemuseum. Samisk museumslag
sendte blomster som takk for innsatsen.

Sak 8/20

Budsjett for 2020

Budsjett 2020
Utgifter
Styre/varamedlemmers arbeid
Styreledersarbeid
Kontorhold leder/tel. mm
Reise, diett og opphold styret
Annet
Sum

1600x3x12
19500x12
500 x12
NMFs årskonferanse, høringer
mm
Primusworkshop

Inntekster
Sametinget
Overskudd
Sum

57 600
234 000
6000
120 000
250 000
667 600

446 000
354 105
800 105

Kommentar:
Utgifter:
Styreleders arbeid lønnes med kr. 19 500 x 12 måneder. Totalt kr. 234 000. I tillegg dekkes
kontorhold og andre utgifter i 12 måneder, på totalt kr. 6000,-. Beløpene utbetales til institusjonen
som har styreleder. Styremedlemmer/varamedlem får et tilskudd på kr. 1600,- for hver måned.
Totalt blir det kr. 57 600,-. Det er beregnet reiseutgifter for styret på kr. 120 000,-. Det settes av kr.
250 000,- for å avholde primuskurs i 2020.
Inntekster:
Samisk museumslag får et tilskudd fra Sametinget på kr. 446 000. Fra tidligere år er det et overskudd
på kr. 354 105,-. Vi har derfor totalt kr. 800 105,-.
Vedtak: Budsjett for 2020 godkjent.
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Aktivitetsplan 2020

Aktivitet
Årsrapport 2019 NMF
Dialogmøte Sametinget
Aktivitetsplan 2020 ST
Budsjettbehov 2020 ST
NMFs årskonferanse, Kirkenes

Tid
Mars
Februar og høst?
31. mars
31. mars
5.-7. mai

Mål for aktivitet
Rapportering
Dialog
Rapportering
Søknad
Informasjon/dialog

Seksjonsmøte i SM, Kirkenes
Videreføring av Bååstede
Årsregnskap 2019, ST
Årsrapport 2019, ST
Aktivitetsrapport 2019 ST
Årsrapport 2020 ST
Primus workshop
Styremøter SM
Nettverksmøte, Norsk
kulturråd
Møte med Norges
museumsforbund

4.mai
Høst
1.06.20
1.06.20
1.06.20
15.12.20
Høst
Første mandag hver måned
Dato ikke bestemt

Informasjon/dialog
Besøke museum i Berlin
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Kurs
Informasjon
Informasjon

Desember

Informasjon

Kommentar: Styret i Samisk museumslag deltar NMFs årskonferanse i Kirkenes.
Samisk museumslag avholder seksjonsmøte den 4. mai i Krikenes fra kl. 1700. Vi bestemmer senere
hvor møtet avholdes, men både Thon hotell og Scandic er aktuelle steder. Oddmund sjekker hvilke
lokaler som passer best.
Samisk museumslag ønsker å viderefør Bååstede, ved å se på hva som finnes av gjenstander i andre
museer utenfor Norden. På seksjonsmøtet den 4. mai vil vi drøfte mulighetene for å reise til museet i
Berlin, et museum som har store samlinger av samiske gjenstander, for å bli kjent med denne
samlingen.
Samisk museumsnettverk ønsker i samarbeid med Deanu musea - Tana museum å arrangere primus
workshop høsten 2020. Seminater leggs til Deanu musea - Tana museum. Kontaktpersoner fra
Samisk museumslag er Liv Astrid og Johan Ailo. Det avsettes kr. 250 000 for å gjennomføre workshop.
Vedtak: Aktivitetsplanen godkjennes.
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Budsjettbehov for 2021 til Sametinget

Kontorhold
Reise og opphold, Styret
Styreleders arbeid
Styrets arbeid
Arrangement/Seminar
Sum

NMFs arskonferanse, annet

Fagdag

Vedtak: Budsjettbehov for 2021 godkjent.

12 000
160 000
270 000
80 000
160 000
682 000
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Valg i Samisk museumslag

Leder:
- Marit Myrvoll, Várdobáiki (Ny leder velges)
Styremedlem:
- Oddmund Andersen, Árran lulesamisk museum (På valg)
-

Liv Astrid Kvammen Svaleng, Tana og Varanger Museumssiida (Ikke på valg)

Varamedlem:
-

Johan Aslak Hætta, RiddoDuottarMuseat (På valg)

Valgkomite:
-

Lars Magne Andreassen, Norges museumsforbund (På valg)
Lisa Dunfjell, Saemien Sijte (På valg)

Vedtak: Samisk museumslag ber valgkomiteen igangsette arbeidet før det nasjonale museumsmøtet i
Kirkenes den 5. -7. mai 2020.
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Organisering av Samisk museumslag

Vedtak:
Under dialogmøtet mellom Sametinget og de samiske museene i Tromsø i februar 2020, ble den
nåværende organiseringen av Samisk museumslag og Samisk museumsnettverk som en enhet
diskutert. På bakgrunn av innspill under møtet vedtar styret i Samisk museumslag å opprettholde
dagens organisering. Styret vil, i forbindelse med det kommende seksjonsmøtet i Kirkenes, ta Samisk
museumslags arbeids og satsningsområder framover opp som egen sak.
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Samisk gjenstander i museer i Norge

Under det nasjonale museumsmøtet i Haugesund i 2019 ble det vedtatt at musene øker sin
bevissthet om de samiske gjenstandene i museenes samlinger.
Kommentar: Samisk museumslag drøftet hvordan de ulike musene kan øke sin bevissthet om sine
samiske samlinger.
Vedtak: Samisk museumslag tar opp temaet på seksjonsmøtet i Kirkenes. Spørsmålet er hvordan vi
skal arbeide videre med dette tema? Vi ber om at musene kommer med innspill.
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Oppretting av «side» på Facebook

Kommentar: Vi har tidligere opprettet en «gruppe» på Facebook, men siden de andre seksjonene har
opprettet en «side», velger vi å slette vår gruppe på Facebook og opprette en side.
Vedtak: Liv Astrid sletter gruppen som vi tidligere har opprettet og oppretter en «side» på Facebook.
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Neste styremøtet

Vedtak: Neste styremøte blir 20. mars kl. 13.00

Referent: Oddmund

