Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

Referat fra styremøte
mandag 8. juni kl. 13.00, 2020
Til stede: Johan Aslak Hætta, Liv Astrid Svaleng og Oddmund Andersen

Sak 23/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 24/20

Referatsaker
a) Årsmøte i Norges museumsforbund blir på Gardermoen den 14. september. Det
vil gå over 2 dager med et ledelsesseminar den 2. dagen. Årsmøte i norsk ICOM
vil også bli avholdt i denne forbindelse.
b) Regnskap, revisjon og årsrapport oversendt Sametinget
c) Koronakrisen, mail fra Norges museumsforbund og Sametinget.
Samisk museumslag har tidligere sendt over brev til Sametinget der vi tar opp de
utfordringer de samiske museene står overfor i forhold til koronakrisen.
Sametinget svarer i mail at de i første omgang har henvist til midlene til
institusjonsutvikling. Norges museumsforbund opplyser at midlene fra
Kulturdepartementet (https://museumsforbundet.no/nyheter/120-millioner-tilkud-museene/) bare gjelder museene på post 70, men jobber med å synliggjøre
at det fortsatt er museer som faller utenfor støtteordningen.
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Seksjonsmøtet for Samisk museumslag og Samisk museumsnettverk
Årsmøtet i Norges museumsforbund blir den 14. september på Gardermoen. Samisk
museumslag arrangerer seksjonsmøtet i tilknytning til årsmøtet den 15. september.
Møtet blir streamet. De som ikke ønsker å delta kan følge møtet via stream, med
muligheter med å komme med skriftlige innspill underveis.
Tema:
1. 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 Gardermoen, ta
Samisk museumslags arbeids og satsningsområder framover opp som egen sak.

2. Videreføring av Bååstede:
Samisk museumslag ønsker å viderefør Bååstede, ved å se på hva som finnes av
gjenstander i andre museer utenfor Norden. På seksjonsmøtet 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. Vi vurderer å invitere
representanter fra museer i Norden i dette arbeidet.
3. Under det nasjonale museumsmøtet i Haugesund i 2019 ble det vedtatt at
musene øker sin bevissthet om de samiske gjenstandene i museenes samlinger.
Samisk museumslag drøftet hvordan de ulike musene kan øke sin bevissthet om
sine samiske samlinger. Vi ber om at musene kommer med innspill. Vi vurderer å
sette ned et utvalg som kan arbeide for at dette vedtaket iverksettes.
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Primus workshop. Liv Astrid orienterer
Vedtak:
Deanu musea/Tana museum arrangerer primus workshop den 3. 4. September 2020.
Det er satt en grense på 25 deltakere. Reiseutgifter og kost/losji dekkes av Samisk
museumslag for en person fra hvert museum. Liv Astrids er kontakt person fra Samisk
museumslag.
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Prinsipper for Sametingets museumspolitikk.
Sametinget har utarbeidet et notat om «prinsipper for Sametingets
museumspolitikk». Det er sendt på høring med frist for å komme med kommentarer
satt til 26. juni.
Vedtak: Samisk museumslag utarbeider en uttalelse til notatet som sendes til de
samiske museene for kommentar. Frist settes til 19. juni for å komme med innspill til
Samisk museumslag notat.
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Høring om de etiske retningslinjer.
Norges museumsforbund har sendt på høring et notat om de etiske retningslinjer for
norske museer. Høringsfrist er 19. juni.
Vedtak: Samisk museumslag utarbeider en kommentar til høringsnotatet.
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Neste styremøte blir mandag 31. august kl. 13.00.

Referent: Oddmund

