Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

Styremøte
Referat
Tid og sted:
Til stede:
Saker:
Sak 10/19

Mandag 11. februar 2019 kl. 13.00 på Skype
Lisa Dunfjeld-Aagård, Liv Astrid Svaleng, Marit Myrvoll og Oddmund Andersen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag på ny sak: Sametinget ønsker et møte med de samiske museene den 1. mars i
Oslo.
Vedtak: Godkjent med denne endringen

Sak11/19

Referatsaker
a) Oddmund har sendt ut mail til valgkomiteen og bedt dem igangsette arbeidet
med på finne medlemmer til styret i Samisk museumslag
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Slutt- konferansen (Bååstede konferansen) på Norsk folkemuseum 3. og 4. oktober i
Oslo
Sluttkonferansen for Bååstede (Bååstede-konferansen) er foreslått berammet til 3. og
4. oktober på Norsk folkemuseum i Oslo.
Det er opprettet en arrangørkomite:
Fra samisk museumslag deltar Marit. Øvrige medlemmer er: Káren Elle fra Bååstedeprosjektet (Vikar: Leif Pareli), Birgitta fra Norsk ICOM og Liv fra Norges
museumsforbund.
Leif Pareli har sendt et utkast til program for sluttkonferansen.

Vedtak

SML foreslår følgende:
Vi mener at møtet bør være åpent for alle. Siden dette er en internasjonal
konferanse kan hovedspråket være engelsk, men det bør være mulig å bruke norsk
eller samisk språk. Konferansen bør derfor simultantolkes.
I første seksjon ønsker vi at Lisa, som har vært SML-representant i Bååstede,
kan snakke om prosjektet fra SMLs ståsted. Vi vil dessuten at mottakermuseene
forteller om sine erfaringer (Árran), samt følgeforsker Eva Johansen. Det tror vi vil gi
et godt bilde med mange perspektiver fra årene med prosjektgjennomføringen.
Den siste bolken bør kanskje endre overskrift. Vi ønsker å belyse framtidig
tilbakeføring fra de øvrige museene i Norge, og ikke bare ute i Europa. Derfor foreslår
vi at et av universitetsmuseene holder innlegg om hva de har tenkt å gjøre med sine
samiske samlinger, arkeologisk materiale inkludert (Tromsø museum eller NTNU eller begge). I tillegg ønsker SML at Kirstine Møller ved Grønlands nasjonalmuseum
inviteres til holde innlegg om hennes arbeid med 3D web-utstillinger av grønlandske

gjenstander. Vår argumentasjon er at det tar tid å tilbakeføre gjenstander fra Europa,
og da kan man starte med å tilgjengeliggjøre gjenstandene i nett-utstillinger, som
igjen vil gi større bevissthet om gjenstandene hos vertsmuseene, samt kunne
mobilisere et folkelig press om repatriering.
SML støtter dessuten forslaget om et møte med mottakermuseene etter at
konferansen er avsluttet. Da vil vi også invitere Sametinget som er det organet som
bør drive prosessen videre fra Bååstede's slutt.
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Seksjonsmøte i Haugesund 1. april

Vedtak

Samisk museumslag avholder et seksjonsmøte 1.april kl. 18.00. Tema er erfaringene i
Bååstede-prosjektet.
Møteleder er Marit Myrvoll
Liv Astrid finner lokaler for dette møtet.
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Budsjett for 2019

Budsjett 2019
Utgifter
Styre/varamedlemmers
arbeid
Styreledersarbeid
Kontorhold leder/tel. mm
Reise, diett og opphold styret
Annet

1600x4x12

76 800

19500x12
500 x12
NMFs årskonferanse, høringer
Seminar 3. og 4. oktober
2 workshops a kr. 35 000

Sum

234 000
6000
120 000
86 200
70 000
593 000

Inntekster
Sametinget
NMF
Tilskudd fra NMF til seminar
Overskudd fra 2018
Sum

432 000
20 000
50 000
91 000
593 000

Vi foreslår at det arrangeres to workshops med tema knyttet til Primus i løpet av
året. Det avsettes kr. 35 000 til hver av disse to arrangementene. SML tar kontakt
med mulige arrangører.
Vedtak

Endelig budsjett vedtas på styremøte den 11. mars
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Utkast til ny avtale mellom Norsk Kulturråd og Samisk museumslag-Samisk
museumsnettverk - møte i Bodø den 14. februar mellom SML, Sametinget og Norsk
kulturråd
SML har mottatt avtale mellom Norsk kulturråd og Samisk Museumslag/Samisk
museumsnettverk. I sak 3/19 ble det vedtatt å sende saken på høring. Frist var 5.
februar. Vi har til nå fått inn tre svar; fra Árran lulesamiske senter, Senter for Nordlige
folk og Saemien Sijte.
Marit orienterte.
Etter dette har Sametinget bedt om et møte i Bodø mellom Sametinget, Norsk
kulturråd og Samisk museumslag, der denne saken drøftes. Det planlagte møtet er
satt til 14. februar.

Vedtak

På møtet i Bodø deltar: Marit Myrvoll og Oddmund Andersen. Vi drøfter saken videre
etter møtet i Bodø.
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Sametinget ønsker et møte med de samiske museene den 1. mars i Oslo.
BÅÅSTEDE – Styringsgruppen skal ha møte i Oslo. I forbindelse med dette møtet har
Sametinget invitert de samiske musene til møte den 1. mars.

Vedtak

Liv Astrid representerer SML på dette møtet med Sametinget.

Sak 17/19

Neste styremøte

Vedtak

Neste styremøte blir den 11. mars kl. 12.00

Referent
Oddmund

