Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

Referat fra styremøte
Torsdag 3. desember kl. 10.00
Til stede: Marie Skoie, Liv Astrid Kvammen Svalen, Karen Elle Gaup, Kai Rune Hætta, Lars Magne
Andreassen og Oddmund Andersen

Sak 38/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent ved at det ble tilføyd en ny sak til
sakslisten. Det var: Møte mellom fagseksjonene i Norges museumsforbund og styret i
Norges museumsforbund (Sak 43/20)

Sak 39/20

Referatsaker
a) Samisk museumslag deltok på «Innspill til dialogmøte med Sametingets plan- og
finanskomite den 17. november». Vi ser av Sametingsrådets innstilling til budsjett
for 2021 at Sametinget styrker bevilgningen til Samisk museumslag med kr 371
000 i 2021. Totalt får vi kr. 817 00 for 2021. Dette betyr muligens at det kan
opprettes en stilling i 2020 ved Samisk museumslag/Samisk museumsnettverk.
b) Utdanningsprogrammet «Håndverk, design og produktutvikling», Vg2 og Vg3 var
på høring, med frist 15. november. Samisk museumslag sendte en generell
henvendelse til alle de samiske musene med ønske om at de kom med innspill.
c) Kulturdepartementet gir 1,2 millioner til de samiske museene, som et
koronatiltak. Oddmund kontakter Sametinget får å høre nærmere om hvordan
disse midlene skal fordeles.
d) Sametinget planlegger et videomøte med de samiske museumssiidaene og
kulturrådet om museumsrapporteringene, der også Samisk museumslag deltar. I
tillegg vil vi diskutere det planlagte samarbeidsprosjektet med tyske museer. Det
er planlagt den 17. desember.
e) Kulturrådet lanserte 2. desember tre nye søkbare programmer for å
museumsprosjekter med inntil tre års varighet. Disse skal stimulere til
kompetanseheving, samordning og metodeutvikling i museene.
Programområdene er: Digitalisering – mangfold, dialog og samarbeid.
Forskning – forskningskompetanse, samarbeid og infrastruktur.
Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft
Prosjekter fra samiske museer eller der disse inngår i samarbeid med andre
museer eller relevante miljøer ønskes spesielt velkommen. Frist 3. juni 2021 kl.
13. (Obs. Det er kun denne fristen for hele programperioden)

https://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/artikkelmuseumsprogrammer-2021-23
f)

Kulturrådet avholdt Webinar 24. november om oppdateringer i den
internasjonale standarden for samlingsforvaltningsarbeid, Spectrum 5.0. Alt
tyder på at museene i Norge med statlig tilskudd forventes å følge denne
standarden så langt det lar seg gjøre. Retningslinjer for samlingsforvaltning for
samiske museer fra 2011 er på høring. Ref. styresak 36/20. Oppdatering av
retningslinjene bør gjennomgås med Spectrum-standarden. Saken tas opp på
neste styremøte.
g) Museumsnytt 4/20 der Kulturrådets vurderinger av de samiske museenes arbeid
inkludert samlingsforvaltning. Anne May Olli er intervjuet (s.42-43).
Her er rapporten til Kulturrådet: https://sametinget.no/_f/p1/id548643c-f68a458b-8cf7-67ba4201ced2/de-samiske-museene-i-2019-kulturradetsvurderinger.pdf
h) NFR utlyser 15 millioner til samisk forskning. Frist 21. februar 2021
«Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til ny forskningsbasert kunnskap for
at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin
og samfunnet sitt.»
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerprosjekt-forfornyelse/?utm_campaign=20-112020&utm_medium=email&utm_source=apsis#sub50314
Det er godkjente forskningsorganisasjoner som kan søke. De samiske museene
kan være samarbeidspartnere i prosjekter.
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Aktivitetsrapport for 2020 til Sametinget.

Nr Aktivitet- beskrivelse av
planlagt aktivitet i 2020

Mål for
aktivitetenoppnådd/ikke
oppnådd

1
2
3
4

Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd

5

Årsrapport 2019 NMF
Aktivitetsplan 2020 SD
Budsjettbehov 2020 SD
Dialogmøte med
Sametinget
NMFs årskonferanse

6

Seksjonsmøte i Kirkenes

Ikke oppnådd

7

Workshop-primus

Ikke oppnådd

Ikke oppnådd

Evt. årsak for
ikke oppnådd
mål

Styret deltok
ikke pga
koronakrisen
Utsatt til våren
2021 pga
koronakrisen
Utsatt til 2021
pga
koronakrisen

Antall
besøkende,
evt. med
nærmere
spesifisering

8
9
10
11

Årsregnskap 2019 SD
Årsrapport 2019
Styremøter
Nettverksmøte, Norsk
kulturråd

12 Møte med Norges
museumsforbund

Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
Ikke oppnådd

Utsatt til 2021

Oppnådd

Vedtak: Aktivitetsrapport vedtatt.
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Nettverksrapport til Kulturrådet.
Vedtak: Nettverksrapport vedtatt.

Sak 42/20

Mulig samarbeidsprosjekt med tyske myndigheter og museer.
Brev fra Kulturdepartementet til Sametinget datert 16. juni 2020. Intensjonen var å
etablere en uforpliktende intensjonsavtale som kan tjene som ramme for samarbeid
med tyske museer som ønsker mer kunnskap om sine samiske gjenstander, slik at
disse museene derved kan settes i stand til å presentere Europas urfolk for det tyske
samfunnet på en levende måte i sine respektive arenaer og plattformer for
formidling. Kulturdepartementet ønsker å legge til rette for at et femårig
prosjektsamarbeid med tyske museer kan starte så raskt som mulig, og at det lages
en plan for gjennomføring med oppstart allerede i 2021.
Kulturdepartementet ber om avklaring på følgende:
1. Utpeke et sentralt kontaktpunkt som kan holde direkte kommunikasjon til
Museum Europäischer Kulturen (MEK), og som har oversikt over hvilke
ekspertressurser man kan spille på for å dekke kunnskapsbehov i tilknytning til
samiske gjenstander i tyske museer. Det er viktig at denne funksjonen
organiseres slik at det sikres kontinuitet i prosjektet.
2. Etablere en styringsgruppe (3-5 medlemmer) for den norske siden av
samarbeidsprosjektet. Oppgaven vil være å sikre framdrift og se til at den
operative delen av prosjektet fungerer med tanke på gjennomføring, at det tas
initiativer, etc. Kulturdepartementet kan, dersom det er ønskelig, delta som
observatører i møtene.
3.

Innen utgangen av året bør det også utarbeides en plan for samarbeidet over en
femårsperiode, hva samarbeidet konkret bør inneholde, hvordan samiske og
andre museer i Norge kan nyttiggjøre seg prosjektsamarbeidet med tanke på
egen kompetanseutvikling mv.

Sametinget ser for seg at SML skal kunne ta på seg kan påta seg koordinatorfunksjon,
gjerne i løpet av 2021. Inntil det er på plass har Sametinget den rollen.

Sametinget tenker seg at styringsgruppen for prosjektet består av en mindre gruppe,
med leder i samisk museumslag, og et par stykker til – gjerne med erfaring fra feltet. I
tillegg vil Sametinget Kulturdepartementet delta som observatører.
Sametinget sier angående spørsmål 3 at det vil følge av etablering av prosjektet og
styringsgruppe. Dette kommer de tilbake til så snart det passer med et møte.
Vedtak: Styret foreslår følgende personer til styringsgruppen: Birgitta Fossum,
Saemien Sijte, Jorun Jernsletten, Várjjat Sami museua og Oddmund Andersen, Samisk
museumslag/Samisk museumsnettverk.
Sak 43/20

Møte mellom fagseksjonene i Norges museumsforbund og styret i Norges
museumsforbund
Vedtak: Oddmund representerer Samisk museumslag på møtet med styret i Norges
museumsforbund den 8. desember 2020.
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Neste styremøte blir 12. januar 2021 kl. 10.00.

Referent: Oddmund

