
 

 

Styremøte 

Referat 

Tid: Onsdag 22.mai 2019 kl 10.00 – 11.30 på telefon.  

Tilstede: Liv Astrid Svaleng, Marit Myrvoll og Oddmund Andersen  

Saker:  
Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

     Vedtak: Godkjent  

Sak 30/19 Referatsaker 

                  Godkjenning av referat fra styremøtet 1.4.19. 
    Vedtak: Godkjent 

                   Godkjenning av referat fra seksjonsmøtet 1.4.19. 

     Vedtak: Godkjent 

      Bååstedekonferansen  3-4.10.19. Lisa har sagt ja til innlegg 

Sak 31/19 Konstituering av styret 
     Vedtak: Marit Myrvoll – leder (valgt på NMF årsmøte) 

      Oddmund Andersen – styremedlem 
           Liv Astrid K Svaleng – styremedlem med ansvar for regnskap 

 

Sak 32/19 Saker som skal følges opp fra seksjonsmøtet  

a. Tilbud om avtale med Norsk kulturråd (organisering av museumslag og nettverk) 

Vedtak: Denne saken tas opp med Sametinget på neste dialogmøte 

b. Kostnadsoverslag på transport Bååstede-gjenstander 

Vedtak: Marit kontakter Sametinget og ber om informasjon 

c. Seminar om Museene og Sannhets- og forsoningskommisjonen i okt 2018. 

Vedtak: Marit sender referat og alle innspill som kom på seminaret til Sannhets- og 

forsoningskommisjonen og alle deltakende institusjoner.   

Sak 33/19 PRIMUS-workshop ved Tana Museum.  

Vedtak: SML er glade for at Tana museum vil arrangere en workshop i PRIMUS-saksfelt      

som er relevante for de samiske museene. Marit tar kontakt med Tana museum og ber om 

aktuelle datoer, program, kompetansepersoner til ledelse av workshopen, 

kostnadsoverslag (overnatting/bespisning og annen logistikk).  Museene oppfordres til å 

komme med forslag til relevante diskusjonsemner slik at invitasjoner kan sendes ut før 

sommeren. 

 



Sak 34/19 Invitasjon til de samiske museene fra Norsk kulturråd om dialog vedrørende den    

     kommende museumsmelding. 

Den kommende museumsmelding gir ei anledning til å diskutere de samiske museenes 

plass innen den overordnede museumsstrukturen i Norge. Det har gått mange år siden 

den nåværende strukturen ble vedtatt, og tida har endret seg. Museer utenfor 

Sametingets ansvarsområde er blitt mer og mer klar over og interessert i synliggjøring og 

kompetanse om samisk kulturarv. Saken bør snarest tas opp med Sametinget i et 

dialogmøte, for arbeidet med meldinga gjør at det ikke er god tid. Relevante tematikker er 

tilhørighet, både faglig og økonomisk, til både Sametinget og regioner/kommuner. Videre 

kompetanse, nettverk og ansvar for samiske museer.  

Vedtak: Marit henvender seg til Sametinget om denne saken. 

Sak 35/19 Invitasjon til Bååstede-undertegning i Kautokeino 19. juni. 

     Vedtak: Liv Astrid K Svaleng representerer SML. Marit informerer Norsk Folkemuseum. 

Sak 36/19 Eventuelt 

a.     Referat fra dialogmøtet mellom de samiske museene og Sametinget 1.mars 2019 

    Vedtak: Marit etterspør referatet hos Sametinget 

Sak 37/19 Neste styremøte 

     Vedtak: Mandag 19.august kl. 13.00 på Skype 
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Referent 


