Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

Referat fra styremøte
mandag 31. august kl. 13.00, 2020
Til stede: Liv Ramskjær, Johan Aslak Hætta, Liv Astrid Svaleng og Oddmund Andersen

Sak 30/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Sakslisten ble godkjent ved at saken «Korona- tiltak for de samiske museene»
ble føyd til på sakslisten.

Sak 31/20

Referatsaker
a) Samisk museumslag har fått tilsendt informasjon om: «Portalen til Den kulturelle
skolesekken er åpen. Orientering fra Bente E. Aster, Seniorrådgiver, Avdeling for
Kunst, kultur og skole, Fagansvarlig kulturarv, Samisk prosjekt».
Samisk museumslag sendte e-posten videre til de samiske museene.
b) Primus Workshop 3. og 4. september i Tana – Avlyst. Liv-Astrid orienterte.
Workshop utsettes til uke 46.
Arbeidsgruppen vil komme nærmere informasjon om det planlagte Workshop
senere.
c) Teamsmøte om SML-samisk museumsnettverk 20. august.
Det ble gjennomført et teamsmøte mellom de samiske museene og Samisk
museumslag den 17. august. Tema som ble tatt opp var videreføring av Bååstedeinternasjonalt prosjekt- et mulig tysk/norsk/samisk samarbeidsprosjekt,
organisering av Samisk museumslag/Museumsnettverk og hvordan korona krisen
påvirker de samiske museene. Det var enighet om å be om et møte med
Sametinget der disse tema ble tatt opp.

Sak 32/20

GARDERMOEN: Årsmøtesamling og ledelsesseminar 202014. september - 15. september
Vedtak: Johan Aslak representerer Samisk museumslag/museumsnettverk på
årsmøtet.
Det var planlagt et «Fagmøte for Samisk museumslag» samtidig som årsmøtet. Flere
av de samiske museene har signalisert at de ikke ønsket å delta. Samisk museumslag
har derfor valgt å utsette møtet til neste år, når årsmøtet arrangeres i Kirkenes.

Sak 33/20

Korona- tiltak for de samiske museene.
De samiske musene har hatt økonomiske tap på grunn av koronakrisen, men de
samiske museene har ikke fått tilført ekstra midler for å kompensere for tapene.
Johan Aslak tar opp saken på årsmøtet i Gardemoen. Samisk museumslag skriver
dessuten et brev til Sametinget der vi tar opp saken på nytt.

Referent: Oddmund

