Styremøte
Referat
Tid: Onsdag 4. desember 2019 kl 13.00 – 14.30 på Skype
Tilstede: Liv Astrid Svaleng, Marit Myrvoll og Oddmund Andersen
Saker:
Sak 45/19
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: godkjent
Sak 46/19

Referatsaker
a. Godkjenning av referat fra styremøtet 22.8.2019.
Referatet er tidligere godkjent.
b. Museumsnettverksmøte i Bodø 2.-3.des 2019.
Oddmund orienterte fra møtet. Det var en positiv erfaring. Om nettverkene:
https://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/nasjonalemuseumsnettverk
c. Arbeidsgruppe om tradisjonell kunnskap. Oppnevning.
d. Bååstede sluttkonferanse 3-4.okt 2019 i Oslo. Alle orienterte.
e. Sametingets seminar for samiske museer og kulturinstitusjoner 6-7.nov 2019.
Marit orienterte: Det var lite om museer!
f. ICA Indigenous Matters Summit - See Us, Hear Us, Walk with Us: Challenging and
Decolonising the Archive. Invitasjon. SML har takket nei.

Sak 47/19
Rapport til Sametinget om aktivitet 2019
Vedtak Marit lager et utkast. Sender til Oddmund og Liv Astrid for kommentarer og
godkjenning før det sendes til Sametinget.
Sak 48/19

Rapport til NMF aktivitetsstøtte 2019.
Marit hadde laget et utkast. Saken ble drøftet.
Vedtak Marit sender inn rapporten med de kommentarer som framkom i debatten.

Sak 49/19
Møte med hovedstyret i Norges Museumsforbund 23. januar 2020
Vedtak Oddmund Andersen representerer SML
Sak 50/19

Framtidig organisering av Samisk museumslag/Samisk museumsnettverk, inkl
økonomi og aktiviteter.
Saken ble drøftet.
Vedtak Marit kontakter Sametinget (mail) og ber om at det avholdes et dialogmøte mellom
Sametinget og de samiske museene (og SML og NMF) i løpet av februar for å
diskutere hvordan organiseringen av museumslaget og museumsnettverket bør
være. I Norsk kulturråds museumsnettverk er det enkelt-museer som påtar seg
hovedansvar for et faglig nettverk. Også framtidige aktiviteter bør diskuteres, f.eks.
kurs og prosjekter. Eksempelvis kan oppfølgingen av SMLs sak til NMFs årsmøte i

Haugesund 2019 være en diskusjonssak (Handlet om at samiske gjenstander i alle
norske museer bør inn i samlingsforvaltningsplaner).
Sak 51/19

Økonomien til samiske museer 2020.
Det ble diskutert at den økonomiske situasjonen for de samiske museene i 2020 vil
forverres. SML ser med bekymring på at museene ikke får mer enn 0,6 % økning.
Vedtak Marit lager et utkast til uttalelse som diskuteres og vedtas på mail.

Sak 52/19
Valg av leder pga at Marit går over i ny stilling fra 1.1.2020
Vedtak Oddmund Andersen valgt til leder fram til NMF’s årsmøte i mai 2020. Marit kontakter
Varamedlem Johan Aslak Hætta og ber han tre inn som ordinært medlem i styret.
Sak 53/19

Neste styremøte

Vedtak Neste styremøte avgjøres i januar

Marit Myrvoll
Referent

