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Sámi Museasearvi – 

Samisk Museumslag 
Seksjon i Norges museumsforbund 

 

Styremøte 
Referat  

Tid og sted: Mandag 10.des 2018 kl 13.00-14.30 på Skype 
Til stede:  Lisa Dunfjeld-Aagård, Oddmund Andersen, Liv Astrid Svaleng og Marit Myrvoll 
 

Saker: 

Sak 64/18 Godkjenning innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

   

Sak 65/18 Referatsaker 

a. NMF har gitt kr 50.000 i støtte til seminar 1. april (mail fra LMA) 

b. Norsk Kulturråds nettverksmøte 26-27.nov 2018 i Bodø. 

Lisa orienterte fra møtet. 

c. NMF hovedstyres møte med fagseksjonene 5.des 2018 i Oslo 

Oddmund orienterte fra møtet. 

d. Dialogmøte mellom Sametinget og de samiske museene og SML.  

Orientering fra Liv, Oddmund og Marit. SML avventer Sametingets referat fra 

møtet. 

 

Sak 66/18 Utkast til ny avtale mellom Norsk Kulturråd og Samisk museumslag-Samisk  

museumsnettverk 2018 (se tilsendt mail 6.12.2018 fra Norsk Kulturråd) 

Vedtak:  Samisk museumslag er positiv til at Norsk Kulturråd synliggjør museumslaget  

(og dermed samiske museer) i sin virksomhet med nasjonale museumsnettverk. 

Overskrifta på utkastet til avtale er ensidig fokusert på ansvaret som Samisk 

museumslag/Samisk museumsnettverk skal tillegges overfor Norsk Kulturråd, og 

videre vektlegges det rapportering, virksomhet og andre ansvarsforhold innenfor 

tildelte økonomiske rammer. 

Samisk museumslag har så vidt det sittende styret har erfart, ingen tidligere 

avtale med Norsk Kulturråd. Heller ikke mottar Samisk museumslag noen form for 

økonomisk årlig støtte fra Kulturrådet. Det er Sametinget og Norges 

Museumsforbund som finansierer drift og aktiviteter i museumslaget.  

Samisk museumslag gjennomgikk en omorganisering i 2017. Da ble tidligere 

Samisk museumsnettverk slått sammen med Samisk museumslag, noe som gjør at 

fagaktiviteter blir vektlagt i større grad innenfor museumslaget. I tillegg ble samisk 

museumslag tatt opp som en seksjon i Norges museumsforbund i 2017, og er dermed 

sterkt integrert i hovedorganisasjonen.  

Samisk museumslag har derfor sin organisasjon og virksomhet innenfor 

vedtektene til Norges museumsforbund, og rapporterer allerede flere ganger på årlig 

basis både til NMF og Sametinget, noe som allerede krever tid og ressurser. Samisk 

museumslag ser viktigheten av å ha et godt og konstruktivt samarbeid med Norsk 

Kulturråd (og øvrige museer i Norge), men om SML trenger å knyttes gjennom avtale 

til en tredje overordnet part, er vi usikre på.  Samisk museumslag ber derfor om en 

avklaring hos Sametinget og Norges museumsforbund på det tilsendte avtaleutkastet 

før vi responderer på dette. 
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Sak 67/18 Styrets sammensetning f.o.m. 1.jan 2019 

  Marit har annen jobb jan-feb-mars 2019. 

Vedtak: Oddmund er leder i samisk museumslag fra 1. jan 2019. Marit går inn som  

styremedlem, og sender Oddmund nødvendige dokumenter. Marit gir beskjed til 

NMFs sekretariat. 

 

Sak 68/18 Neste styremøte. 

 Vedtak: Mandag 14.jan 2019 kl 13.00 på skype 

 

Marit 

Referent  

 

 


