Sámi Museasearvi –
Samisk Museumslag
Seksjon i Norges museumsforbund

Styremøte
Referat
Sted:
Tid:
Til stede:
Forfall:

Skype
Mandag 12.nov 2018 kl 14.30 – 16.00
Lisa Dunfjeld-Aagård, Riinakaisa Laitila, Liv Astrid Svaleng og Marit Myrvoll
Oddmund Andersen

Saker:
Sak 56/18
Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
Sak 57/18

Styrets sammensetning f.o.m. 13.nov 2018
Riinakaisa har annen jobb fra 1.nov i år, og ønsker å tre ut av vervet i styret for SML.
Vedtak: Styret takker Riinakaisa for innsatsen i styret, og ønsker lykke til med nye oppgaver.
Liv Astrid trer inn som ordinært medlem og hun tar over skyggeregnskapet.
Riinakaisa sender dette til Liv Astrid og Marit.

Sak 58/18

Referatsaker
a. Seminaret Displaying the Sami 10.-11.okt 2018 på Tromsø museum.
SML hadde ansvar for sesjonen The role of museums in the Sami society and local
communities - identity building and cooperation between museums. Moderatorer
var Lisa D-Aa og Oddmund A. Forelesere var Jerker Bexelius, leder på Gaaltije og
Eva Johansen, PhD-stipendiat, Alta Museum.
Vel gjennomført 
b. Reiseregnings-informasjon fra NMF:
Reiseregninger på reiser utført etter 12. nov og som skal betales av SML/NMF,
skal skrives på NMFs skjema. NMF betaler mat/bevertning på grunnlag av
kvitteringer. Diett kan ikke beregnes etter statens satser.
c. I Sametingsrådets budsjettforslag 2019 er Samisk museumslag oppført med kr
443.000 som er en økning på 2,5%.

Sak 52/18

SML-seminaret om sannhetskommisjonen 9-10.okt 2018 i Tromsø.
Det var ca 50 deltakere på seminaret, som fikk mange positive tilbakemeldinger.
Vedtak: Regnskap skal sluttføres.
Rapport skal skrives og sendes til NMF (Marit). Riinakaisa sender utkast til referat på
ca 12. sider. Innledernes innlegg samt mottatte innlegg fra deltakerne, legges ved
rapporten.

Sak 59/18

Fagseminar 2019 om oppfølging av Bååstede-prosjektet, i samarbeid med ICOM.
Søknad om aktivitetsmidler er sendt NMF. Diskusjon om sted, tid, innhold.
Vedtak: Det avholdes et heldagsseminar 1. april 2019 i Haugesund i forkant av det årlige
Museumsmøtet. Seminaret vil være åpent for deltakelse for alle NMFs medlemsmuseer.

Sak 60/18

Dialogmøte med Sametinget 21.nov 2019 i Karasjok.
SML har meldt til sametinget disse sakene:
a. Samarbeidsavtalene mellom Sametinget og fylkeskommunene.
Med utgangspunkt i gjeldende avtale med Troms fylkeskommune, er ikke de samiske
museene nevnt – kun norske museer med samiske utstillinger. Dette bør endres – de
samiske museene må synliggjøres som et felles anliggende for statlig (Sametinget) og
regionalt (Fylkeskommunene) nivå. Det fører oss til økonomi. Vi ønsker å drøfte en
60-40 %-fordeling eller noe liknende mellom SD og Fy når det gjelder
museumsbevilgninger.
b. Økonomi.
Museenes nåværende økonomiske grunnlag er i hovedsak a) basisbevilgning og b)
søknadsbasert prosjekt-støtte. Aktiviteten ved mange museer er i stor grad avhengig
av prosjekt-støtte. Dette gjør at mye ressurser går med til søknadsskriving hvert år,
med påfølgende rapportering. Hva med å følge samme modell som språksentrene,
hvor de har en 3-årig aktivitets-plan?
c. Etter Bååstede.
Avtalene er signerte, men vi venter på gjenstandene. Hva med å begynne
diskusjonen om repatriering fra de øvrige norske museene og også utenlandske
museer? SML i samarbeid med norsk ICOM planlegger et seminar om dette 1.april
2019 i Haugesund
d. Sametingets museumskompetanse.
Det bør sette av større administrative ressurser til museumsforvaltningen.
e. Relevante orienteringssaker
- Det bør vedtas et fast dialogmøte i forbindelse med den første komite-uka på
høsten.
Vedtak: Fra museumslaget deltar Marit Myrvoll, Riinakaisa Laitila, Liv Astrid Kvammen
Svaleng og Oddmund Andersen.

Sak 61/18
Norsk Kulturråds nettverksmøte 26-27.nov 2019 i Bodø.
Vedtak: Lisa representerer SML og holder innlegg om samarbeid og samisk tematikk i alle
Museer.
Sak 62/18
NMF hovedstyres møte med fagseksjonene 5.des 2019 i Oslo
Vedtak: Oddmund representerer SML. Marit orienterer han om møtet.
Sak 63/18

Marit
Referent

Neste styremøte.
Forslag: Mandag 10.des 2018 kl 13.00 på skype

