Styremøte
Referat
Tid: Torsdag 22.august 2019 kl 13.00 – 14.00 på Skype
Tilstede: Liv Astrid Svaleng, Marit Myrvoll og Oddmund Andersen
Saker:
Sak 38/19
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: godkjent
Sak 39/19

Referatsaker
a. Godkjenning av referat fra styremøtet 22.5.19.
Referatet er tidligere godkjent.
b. SMLs org.nr er strøket fra Brønnøysundregisteret
c. Utsendelse av referat og alle innspill til alle deltakende institusjoner som kom på
Seminar om Museene og Sannhets- og forsoningskommisjonen i okt 18 (Sak
32/19c)
d. Signering av Bååstede-avtale i Kautokeino 19. juni. (Sak 35/19).
- Liv Astrid K Svaleng orienterte fra den høytidelige begivenheten. Hun hadde
hilsningstale fra SML. Dette kommer i neste nummer av Museumsnytt.
e. PRIMUS-workshop ved Tana Museum (Sak 33/19). Marit har vært i kontakt med
Tana Museum, men det er ikke fastsatt noen dato for workshop.
- Hvis det ikke er mulig å arrangere workshop’en i år, ser vi på muligheten til å
arrangere den våren 2020.
f. Mail til Sametinget av 12.6.2019 om
a. at en evt. avtale mellom SML og Norsk kulturråd bør drøftes på neste
dialogmøte mellom de samiske museene og Sametinget (Sak 32/19a)
b. Kostnadsoverslag på transport av Bååstede-gjenstander – hvor står
saken? (Sak 32/19b)
c. Referat fra dialogmøte 1.mars – når blir dette sendt ut?
d. SML-vedtak i sak 34/19 Invitasjon til de samiske museene fra Norsk
kulturråd om dialog vedrørende den kommende museumsmelding.
Denne saken bør drøftes på neste dialogmøte mellom de samiske
museene og Sametinget. (Sak 34/19)
- SML har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.

Sak 40/19

Bååstede sluttkonferanse 3-4.okt 2019 i Oslo
Invitasjon og program vedlagt.
Vedtak: Alle i styret deltar.

Sak 41/19

Invitasjon fra Sametinget til å foreslå medlemmer til arbeidsgruppe om tradisjonell
kunnskap.
Brev vedlagt, samt Sametingsrådets redegjørelse om arbeidet med árbediehtu (SD
plenumsak 043/16)

Vedtak: SML ønsker å delta i Sametingets arbeidsgruppe om tradisjonell kunnskap, og vil
forespørre relevante personer. SMLs representanter gjøres kjent med tidligere
vedtak/uttalelser fra SML/museene, samt utredninger og andre dokumenter i
Árbediehtu-prosjektet.
Sak 42/19

Sametingets seminar for samiske museer og kulturinstitusjoner 5-6.nov 2019.
SML har mottatt en e-post 25.6.19 fra Sametinget om at det planlegges et seminar.
Vedtak: I e-post av 25. juni 2019 fra Sametinget legges det til grunn at 6-7.nov 2019 er
aktuelle datoer for dette seminaret. SML avventer invitasjon og program.

Sak 43/19

Eventuelt
Ingen saker

Sak 44/19
Neste styremøte
Vedtak: Onsdag 2. oktober kl 17.00 i Oslo. Nærmere sted bestemmes senere.

Marit Myrvoll
Referent

