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Sak 1: Åpning og konstitueringer 
 
FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I NORGES MUSEUMSFORBUND 

 

1) Årsmøtet varsles og innkalles i samsvar med Museumsforbundets vedtekter. 

Årsmøtet behandler de saker som er foreskrevet i vedtektene. Saker som ikke er 
nevnt i innkalling, kan ikke behandles. 

  

2) Årsmøtet fastsetter selv sin forretningsorden. Endringer i denne 
forretningsorden behandles som andre vedtektsendringer, men behandles under 
konstitueringen av et årsmøte. 

  

3) Med mindre årsmøtet fastsetter noe annet, er forhandlingene offentlige. 

  

4) Styrets leder åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse. 

 
5) Årsmøtet velger to ordstyrere som fordeler møteledelsen mellom seg.  

 



FORRETNINGSORDEN FOR  ÅRSMØTE I NORGES MUSEUMSFORBUND 

 
6) Debatt: 
Når et punkt på dagsordenen behandles, får først forslagsstilleren ordet, så 
en representant for styret om ikke dette er forslagsstiller. Etter disse får 
deltakerne ordet i den rekkefølge de tegner seg. 
  
Utover innledningen/innledningene har ingen rett til mer enn to innlegg i 
hver sak, første gang maksimum 7 minutter, andre gang maksimum 3 
minutter. 
  
Til første innlegg fra en taler tillates inntil to replikker á 1 minutt og et svar 
på inntil 1 minutt pr. replikk. 
  
Innlegg skal holdes fra det eller de steder i salen som ordstyreren anviser 
som talested. 
 
Forslag må leveres skriftlig og underskrevet til ordstyreren. Også forslag som 
er innsendt tidligere, må fremmes fra talested dersom de skal med i den 
endelige votering. Når det anses formålstjenlig, kan ordstyreren gi talere 
som vil fremme forslag, ordet før opprinnelig tur. 
                                                                                                                              



FORRETNINGSORDEN FOR  ÅRSMØTE I NORGES MUSEUMSFORBUND 

Ordstyreren kan stille forslag om strek på talerlista med anledning til å tegne seg 
under etterfølgende innlegg, eller, om nødvendig, etter dem som allerede har 
tegnet seg. 
  
Etter at begrensing av taletiden eller strek på talerlisten er vedtatt, er det ikke 
adgang til replikk-ordskifte. 
  
Etter at strek er satt på talerliste, kan det ikke fremmes forslag. 
 
7) «Til forretningsordenen»: 
Møtedeltakere med forslagsrett kan også be om ordet til forretningsordenen.  
Innlegg til forretningsordenen, herunder forslag om utsettelse, har prioritet 
foran innlegg på den ordinære talerliste. 
  
Forslag til forretningsordenen, innenfor denne rammevedtekt, så som forslag 
om begrensning av taletid, strek på talerlisten, utsettelse eller pause, avgjøres 
ved alminnelig flertall. Slike forslag skal avklares før den ordinære debatt 
gjenopptas.                                                                                                        
 



FORRETNINGSORDEN FOR  ÅRSMØTE I NORGES MUSEUMSFORBUND 

8)Stemmerett(-er) og avstemninger: 

Ifølge Museumsforbundets vedtekter § 4.8, har institusjonene stemmerett på 
årsmøtet gradert etter kontingentklassene:  

Medlemsinstitusjoner som har betalt medlemskontingent for inneværende 
budsjettår har stemmerett. Har en institusjon flere stemmer, kan én og samme 
representant utøve stemmerett i henhold til dette gjennom medbrakte fullmakter. 
Det samme gjelder for representanter fra seksjonene. Personlige medlemmer har 
stemmerett på årsmøtet gjennom representasjon fra seksjonene (se § 6.2 og 6.8). 
Personlige medlemmer kan delta på årsmøtet med talerett, men uten forslags- og 
stemmerett. 

  

Fullmaktsskjema for bruk av stemmerett(-er) skal være Museumsforbundet i 
hende innen en uke før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer som er innlevert etter 
fristen vil bare unntaksvis bli godkjent av fullmaktskomiteen. Fullmaktsskjemaer 
som innleveres etter at møtet er satt skal forkastes.  



FORRETNINGSORDEN FOR  ÅRSMØTE I NORGES MUSEUMSFORBUND 

Dersom det er mer enn to forslag til samme sak, kan ordstyreren foreta 
prøveavstemninger. Forslag som ikke oppnår støtte fra 10 % av de 
tilstedeværende representanter, trenger ikke medtas i den endelige votering. 
 
Avstemninger foretas normalt med opprekning av stemmekort. Dersom minst 
10 % av de stemmeberettigede krever det, skal avstemning foregå ved 
navneopprop. 
  
Ved personvalg skal det stemmes skriftlig dersom to stemmeberettigede 
medlemmer krever det. For å bli valgt må man få minst 50 % av de avgitte 
stemmer. Oppnår ingen kandidat dette, holdes det omvalg mellom de to som 
fikk flest stemmer i første omgang. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 
  
9) Forbundets administrasjon fører årsmøtets protokoll. Innen en måned fra 
årsmøtets avslutning skal den legges fram til kontroll og underskrift av de 
personer årsmøtet har valgt til dette formål.  I protokollen skal innføres alle 
forslag som det blir votert over eller som er fremmet før eventuelt 
utsettelsesforslag vedtas, avstemninger og endelige vedtak.  
 



Sak 2: Årsmelding 2018 
 
Formål 

• arbeide for videreutvikling av 
museenes innsatsområder; fornying, 
forvaltning, forskning og formidling 

• være faglig møteplass for debatt, 
kompetanseheving og 
kunnskapsdeling, samarbeid mellom 
museene og relevante forsknings- og 
utdanningsmiljøer, nasjonalt og 
internasjonalt 

• bidra til å synliggjøre og styrke 
museenes samfunnsrolle 

• være pådriver og kunnskapsressurs i 
den offentlige debatt om museenes 
faglige og politiske interesser 

 

 

Hovedmål 2014–2019 

• Norges museumsforbund skal arbeide for 
å styrke museenes ressurs- og 
rammevilkår, for å sikre fortsatt 
videreutvikling av de fire F-ene i museene; 
fornying, forvaltning, forskning og 
formidling 

• Norges museumsforbund skal være faglig 
møteplass og arena for debatt, 
kompetanseheving og kunnskapsdeling, og 
for samarbeid mellom museene og 
relevante forsknings- og 
utdanningsmiljøer, både nasjonalt og 
internasjonalt 

• Norges museumsforbund skal bidra til å 
styrke og synliggjøre museenes 
samfunnsrolle 

• Norges museumsforbund skal være 
pådriver og kunnskapsressurs i den 
offentlige debatt om museenes faglige og 
politiske interesser, i tråd med de 
forventninger som er knyttet til deres 
samfunnsrolle 

 

 



Sak 2: Årsmelding 2018 
 
Rammevilkår  
 
 

Innspill og høringer: 
• Ny kulturmelding, oppgavefordeling for de nye regionene (Hagen-utvalgets 

innstilling), ny åndsverklov, regionreformen, ny forskrift om myndighet mv. etter 
kulturminneloven, overføring av andre oppgaver og Kulturdepartementets arbeid 
med budsjett 2019.  

• I 2018 har regionreformen, kulturmelding og ny museumsmelding stått sentralt. Vi 
har fått understreket at den tredelte finansieringen skal videreføres, og at 
armlengdes avstandsprinsippet skal lovfestes. 

• Innspill i den formelle høringen til statsbudsjett i fem komiteer. Situasjonen for de 
samiske museene et sentralt tema. Oppfølging av reiselivsmeldingen, forskning og 
kunnskapsvirksomheten i museene, teknisk-industrielle anlegg, i tillegg til andre 
relevante museumssaker som understreking av behovet for langsiktig stabil 
finansiering av sektoren m.m.  

 

      



Sak 2: Årsmelding 2018 
 
Rammevilkår 
 
Styrking kommunikasjon og organisasjon: 

 

• Nye nettsidene fra våren 2017, mer aktiv bruk av sosiale medier, 
Facebook, Twitter og Instagram, har stått i fokus i sekretariatet. Bedre 
spredning og oppmerksomhet rundt egne arrangementer samt 
fagseksjonenes og øvrige samarbeidspartnere i kulturfeltet for øvrig.  

• Knappen for «Jobb i museum» brukes flittig. 

• Nytt i 2018 er etableringen av et delingstorg der museene kan legge 
ut tilbud om vandreutstillinger de ønsker å dele med 
museumskolleger.  

• Nyhetsbrevet utvikles, kalenderfunksjonen brukes aktivt av 
fagseksjonene. 

• MuseumsLiv-bloggen brukes aktivt for å synliggjøre synspunkter. 

 
 



Sak 2: Årsmelding 2018 

Rammevilkår 
 

Forskning i museene:  

• Skal styrkes. NMF har oversendt et forskningsprogram til 
Kulturdepartementet for videre dialog. 

• Norsk museumstidsskrift innvilget produksjonsstøtte fra NFR. Fra 2018 blant 
25 godkjente Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. 
Statistikk viser god økning i bruken av tidsskriftet.  

• Museene skal innlemmes i Cristin fra 2019.   

• Norges museumsforbund også partner i KULMEDIA-forskningsprosjektet: 
«Digitization and Diversity (DnD): Potentials and Challenges for Diversity in 
the Culture and Media Sector».  

• Sekretariatet bistått et forskningsprosjekt tilknyttet OsloMet med 
museumsfaglig kompetanse i forbindelse med utarbeidelse av 
spørreskjema. 

 

 

 



Sak 2: Årsmelding 2018 

Møteplass  
 

Internasjonalt samarbeid: 

• Konferansedeltagelse EMYA, Warszawa og NEMO, Valletta.  

• På vegne av Kulturrådet, deltatt i arbeidsgruppen for 20th Century 
Built Cultural Heritage.  

• Deltatt i arbeidsgruppen for søknad om ICOMs generalkonferanse til 
Oslo i 2022.  

• Standardiseringsarbeid ny ISO- standard for museumsstatistikk. 



Møteplass 
 

Nasjonalt samarbeid: 

• Sekretæroppgaver for Norsk ICOM, i ny 5-årsavtale.   

• God kontakt med Kulturrådet, Universitetet i Bergen, 
Kulturvernforbundet og de øvrige kulturvernorganisasjonene.  

• Arkivforbundet (Privatarkivkonferansen), Riksarkivet, Byarkivet i Oslo, 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Samarbeidet fortsetter mot 
konferanse 2019.  

• Deltok i søknad til Riksarkivets utviklingsmidler om nettverk for 
privatarkiv.  

• Deltagelse i møtene for de fylkeskoordinerende institusjonene for 
privatarkiv. 

Sak 2: Årsmelding 2018 



 

Samfunnsrolle 
 

Inkluderende museer:  

Gave på tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å støtte 
inkluderingsarbeid i museene. Styringsgruppen foretok tildelingene i februar 2018. 
Oktober 2018 samlet til erfaringsseminar på Lysebu. Noen prosjekter ferdigstilt i 
2018, flere løper ut våren 2019. Planlegges erfaringsseminar høsten 2019.  

 

Samarbeid om EVU-studietilbud - Å forske i og på museum:  

I samarbeid med Universitetet i Bergen utviklet et nytt etter- og 
videreutdanningstilbud (EVU)for museumsansatte. Styrke forskning i museene og 
gi museumsansatte oppdatert kunnskap om teori og nødvendig kompetanse for å 
planlegge selvstendige forskningsprosjekter.  

Deltar i styringsgruppen for studietilbudet som startet opp høsten 2015. Våren 
2018 ble skrivekurset MUSE 621 gjennomført. Høsten 2018 ble tredje runde av 
MUSE 620 gjennomført.  

 

Annet samarbeid 

I samarbeid med blant andre Museene i Sør-Trøndelag og NCK, partner i  

Nordplus-prosjektet «Level Up», finne ut mer om ledelse av frivillige i nordiske 
museer. 

 

Sak 2: Årsmelding 2018 



 

Omdømme 
 

• Høringer og innspill, og deltar/bidrar i en rekke medieoppslag.  
 
Arendalsuka i august: 
• Med museene i Aust- og Vest-Agder stand, skiftende formidlingsopplegg, 

flere arrangementer og debatter.  
• 100-årsjubileet markert.   
• «Gamle Oksøy» hotell for deltagere, innledere og samarbeidspartnere 

var vellykket, og skuta fungerte godt som arena for samvær og mingling.  
• Også i 2018 var D/S «Hestmanden» en velegnet hovedarena for debatter 

og øvrig program. Arrangementene trakk godt med tilhørere.  
  
Nasjonal aktivitet, foredrag og annet: 
Besøks- og reiseaktivitet til jubileer, åpninger av museer og utstillinger, 
seminarer, styreseminarer. Foredrag, innlegg og taler på ulike konferanser, 
seminarer, jubileer.  
 

 

 

 

Sak 2: Årsmelding 2018 



 

Omdømme 
 
Det nasjonale museumsmøtet: 
•Mosjøen 17.–19. april, Helgeland museum som lokal 

arrangør, samlet 216 deltagere.  
• Temaet for årets møte var Kulturarvsmaskiner.  
•Markering 100 år siden man startet arbeidet med å 

etablere Norske museers Landsforbund.  
  
Årets museum 2018 – Blaafarveverket 
  
EMYA – European Museum of the Year Award 

 
 

Sak 2: Årsmelding 2018 



Sak 3: Regnskap 2018: nøkkeltall 

2018 2017 

Tilskudd 2 392 000 2 209 000 

Egeninntekter  7 028 406* 3 307 152 

Sum driftsinntekter 8 629 081 5 438 831 

Personalkostnader -2 692 068 -2 599 562 

Andre driftskostnader  -5 581 808* -2 980 913 

Sum driftskostnader  -8 273 876* -5 580 475 

Driftsresultat 355 205 -141 644 

Resultat finansposter 12 000 9 098 

Ordinært resultat 367 205 - 132 546 

*Endringen fra 2017 skyldes  gaven på tre mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DnB  



Sak 4: Prolongering av strategi til          
museumsmøtet i Kirkenes 2020 

• Strategi for perioden 2015–2019 (vedtatt Bergen 2014), skulle revideres i 
2018–2019 for fremlegging for årsmøtet 2019. 

• Situasjon i 2018–19 har vært uoversiktlig: Rapport fra Hagen-utvalget og 
kommende Kulturmelding.  

• Fokus på å arbeide med innspill til, og påvirkning på, regjeringens 
oppfølgingen av Hagen-utvalget, samt innhold i ny Kulturmelding. 

• Kulturmelding er nå fremlagt: Gir signal om ny museumsmelding (2021).  

• Granavollenerklæringen varsler ny museumslov. 

 

• Styret foreslår for årsmøtet at strategi for 2015–2019 prolongeres, med 
et fortsatt fokus på oppfølging av kulturmelding, regionreform, varslet 
museumsmelding og museumslov.  

• Styret utarbeider ny strategi for Norges museumsforbund for perioden 
2020 – 2024, denne legges frem for årsmøtet i 2020. 



Sak 5: Handlingsplan 2019–2020 
Overordnet 

Perioden 2019–2020 vil preges av det pågående arbeidet med ny 
museumsmelding, andre nye meldinger samt oppfølging av signalene i 
Kulturmeldingen og regionreformen. Handlingsplanen er spisset for å 
tydeliggjøre dette. 
 
Handlingsplanen er videre utformet på basis av strategi for 
Museumsforbundet i perioden 2015–2019: Videreutvikle aktiviteten i 
fagseksjonene, samarbeid mellom dem og sekretariatet for å utvikle gode 
tilbud og møteplasser for medlemmene. I tillegg vil styrking av arbeidet 
med forskningssatsingen i Museumsforbundet fortsette. Relevante 
signaler og vedtak i tråd med Humaniorameldingen vil bli fulgt opp med 
relevante parter.  
 



Sak 5: Handlingsplan 2019–2020 
Rammevilkår 

• Synliggjøre museenes behov for forutsigbare rammevilkår og ressurser 
samt styrke museenes økonomi generelt, og museene under Sametinget 
spesielt. Dette gjøres ved å delta i offentlig debatt og i relevante politiske 
fora, samt gjennom høringsinnspill, presseomtale, kronikker, sosiale 
medier og personlig kontakt.  
 
• Arbeide for at det videre arbeidet med Kulturmeldingen og at resultatet 
av dialogen om mulig omfordeling av ansvar og oppgaver mellom stat og 
region blir best mulig for museumssektoren. (Dette gjøres blant annet ved 
å synliggjøre konsekvenser og muligheter av Kulturmeldingen.)  
 
• Sikre at den kommende museumsmeldingen, og andre relevante 
meldinger, blir gode og formålstjenlig verktøy for videre utvikling av 
museumssektoren.  
   



Sak 5: Handlingsplan 2019–2020 
Rammevilkår 

 
 
• Støtte museer som arbeider med urfolk, nasjonale og nyere minoriteter. 
Dette gjøres ved å delta i møter, høringer, gi skriftlige innspill, bidra til 
informasjonstiltak osv.  

 

• Arbeide for å styrke museenes mulighet for deltagelse i prosjekter 
knyttet til kultur og næring samt arbeidet med ny reiselivsstrategi.  

 

• Arbeide for å etablere skattefordeler ved gaver til forskning.  

 

• Museumsforbundet vil etablere grunnlag for undersøkelse av museenes 
ringvirkninger og betydning i samfunnet.  

 

• Fremme forslag til tema for relevante forskningsprogram i Norges 
forskningsråd.  

 

• Følge opp arbeidet med museenes implementering i Cristin/CERES i 
2019, og sikre at publisering premieres med økte ressurser til forskning.  



Sak 5: Handlingsplan 2019–2020 
Møteplass 

• Seksjonene og sekretariatet skal samarbeide om utvikling av museumsrelevante 
analyser, utvikling av fagpolitikk, gjennomføring av temamøter/seminarer, 
forskningssatsinger og andre aktiviteter som bidrar til å fremme museenes posisjon 
som offentlige, demokratiske møteplasser.  
 
• Styrke museene som vitenskapelige, tverrfaglige møteplasser og videreføre 
samarbeid med forskningsmiljøer som kan bidra til relevant forskning om 
museumssektoren. 
 
• Gjennomføre relevante møteplassaktiviteter som bidrar til å styrke museenes 
posisjon og synlighet som åpne, demokratiske institusjoner i samfunnet. 
 
• Styrke museene som arkivfaglige møteplasser.  
 
• Norges museumsforbund skal bidra til å styrke digitaliseringen i sektoren. 



Sak 5: Handlingsplan 2019–2020 
Samfunnsrolle 

• Museumsforbundet skal bidra til å styrke museene som arenaer for ytring, kritisk 
refleksjon, dialog og debatt om sentrale samfunnsspørsmål og -utfordringer, både 
nasjonalt og internasjonalt. Dette skal blant annet gjøres ved å stimulere til at:  

- Museene i større grad bidrar til å sette agenda i viktige samfunnsspørsmål. 
- Museene øker sin relevans for nye grupper av besøkende.  

 
• Norges museumsforbund skal styrke museene som arena for involvering og 
inkludering.  
 
• Norges museumsforbund skal bidra til å styrke museumskritikken av alle typer 
utstillinger gjennom museumsessay til Norsk museumstidsskrift og prosjektet «Unge 
kritikere». 



Sak 5: Handlingsplan 2019–2020 
Omdømme 

 
• Synliggjøre Museumsforbundets kunnskap og kompetanse om sektoren i 
kulturdebatten, blant annet gjennom deltagelse i debatter, innspill, innlegg i media og 
egen nettside.  
 
• Bidra til å sette museumsetiske spørsmål på dagsordenen.  



 
Sak 6: Årsmøtesak fra SML: Samiske 
gjenstander i museer i Norge  
 

 
 
 
 
 

Bakgrunn  
Det største norske repatrieringsprosjektet av samiske 
museumsgjenstander, Bååstede, er i sin sluttfase. Tilbakeføringsprosjektet 
er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og 
Kulturhistorisk museum (2012) og innebærer at halvparten av den samiske 
samlingen ved Norsk Folkemuseum, vel 2000 gjenstander, er overført til de 
seks museene som er under Sametingets forvaltning (Tana- og Varanger 
Museumssiida, RiddoDuottarMuseat, Senter for nordlige folk, Várdobáiki 
Musea, Árran Lulesamisk senter og Saemien Sijte). Den resterende 
halvparten med gjenstander skal forbli i Oslo for å formidle samisk kultur og 
historie i hovedstaden. Avtalen er basert på Norges forpliktelser overfor 
samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over 
denne del av sin kulturarv.  



Sak 6: Årsmøtesak fra SML: Samiske 
gjenstander i museer i Norge   
 
 
 
 

Samisk gjenstandsmateriale i norske museer  
Det er ikke bare Norsk Folkemuseum som har samisk gjenstandsmateriale i 
sine samlinger. Mange museer i Norge har det, særlig regionale museer. 
SML er glad for at mange av de museer som ligger i tradisjonelle samiske 
bosettingsområder, har tatt både formidling og bevaring på alvor. Fordi 
disse museene har definert også samisk kulturarv og -historie som en del av 
sitt virksomhetsansvar, er bevaring og formidling av samisk kulturarv også 
blitt ivaretatt av museer utenfor Sametingets forvaltningsmuseer.  
 
 
 
 
 



Sak 6: Årsmøtesak fra SML: Samiske 
gjenstander i museer i Norge   
 
Samisk gjenstandsmateriale i museers samlingsplaner  
Samisk gjenstandsmateriale bør omhandles i museers samlingsplaner. På den måten vil 
en få en bedre oversikt over hva av samisk kulturarv som befinner seg i museer i dag. En 
slik oversikt over samisk gjenstandsmateriale bør gjøres elektronisk tilgjengelig for alle, 
for eksempel gjennom PRIMUS/Digitalt museum. Framtidige samlingsplaner for alle 
museene i Norge bør ha et obligatorisk kapittel der samiske gjenstander i det 
angjeldende museum behandles spesielt, og om eller i hvilken grad museet har tenkt på 
repatriering/tilbakeføring av gjenstander fra samlingene sine. Dette vil øke bevisstheten 
for hvilke samiske gjenstander som finnes i museene.  
 
Forslag til vedtak: Samisk museumslag foreslår for årsmøtet i Norges museumsforbund 
at alle museene som har samisk materiale skal tydeliggjøre dette i sine databaser og skal 
behandle samisk materiale i sine samlingsplaner.  
 
Styrets innstilling: Styret i NMF innstiller til årsmøtet i NMF å gi sin tilslutning av forslaget 
fra SML for å øke bevisstheten om de samiske gjenstandene i museenes samlinger.  



Sak 7: Valg 
Valgkomiteens forslag til styresammensetting 2019/2020 
 
 
 
Leder: John Olsen, Vest-Agder-museet (gjenvalg, styreleder er på valg hvert år)  
 
Styremedlemmer:  
Cecilie Øien, Museene i Akershus (ikke på valg)  
Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger - Stavanger kunstmuseum (ikke på valg)  
Lars Magne Andreassen, Árran Lulesamisk senter (gjenvalg)  
Lars Emil Hansen, Oslo museum (gjenvalg)  
Hanne Jakhelln, Norsk Luftfartsmusen (Ny, velges for to år)  
Lena Fahre, Vestfoldmuseene (Ny, velges for to år)  
 
Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge):  
1. Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum UiS (gjenvelges for et år)  
2. Bård Frydenlund, Eidsvold 1814 (gjenvelges for et år)  
3. Espen Frøysland, (Ny, velges for et år) 
  



Sak 7: Valg 
Forslag til ny valgkomité for hovedstyret i Norges museumsforbund  

  

 
 
Ivar Gunnar Braaten (leder), Sunnmøre Museum 
Morten Steffensen, Nordlandsmuseet  
Åshild Adsen, Museene i Sør-Trøndelag, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 
Jorunn Sem Fure, Telemark Museum  
Alfhild Skårdal, Norsk Bergverksmuseum  
 
 
Forslag til revisor: BDO 
 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for immateriell kulturarv 
 
Styret: 
Anna Stella Karlsdottir, Aust-Agder museum og arkiv, styreleder (gjenvelges for et år) 
Heidi Richardson, Hardanger og Voss museum (ikke på valg) 
Ellen Width, Midt-Troms Museum (ny - velges for to år)  
Ann Kristin Moe, Musea i Sogn og Fjordane, Nordfjord folkemuseum (ny - velges for to 
år)  
  
Varamedlem: 
Kjell Roger Eikeset, Museet Midt, Norsk Sagbruksmuseum (ny, velges for et år) 
  
Valgkomite: 
Solveig Jordal, Museumssenteret i Hordaland (gjenvelges for et år)  
Kaisa Maliniemi, Nord-Troms museum (gjenvelges for et år)  
John Olsen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år) 

 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for formidling 
 
Styret: 
Jenny Heggvik, Museum Vest, Nordsjøfartmuseet, leder (gjenvelges for et år)  
Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene (ikke på valg)  
Knut Høiaas, Bymuseet i Bergen (ikke på valg)  
Line Engen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (gjenvalg for to år)  
Ann-Kristin Maurdal, fra Luftfartsmuseet i Bodø (ny - velges for to år) 
 
Varamedlem: 
Judith Nielsen, VAM, Sjølingstad Uldvarefabrikk, vararepresentant (gjenvelges for et år) 
Hans Jakob Farstad, fra Kystmuseet MIST (ny - velges for et år)  
 
Valgkomite:  
Marte Undheim, Sørlandets Kunstmuseum (gjenvelges for et år)  
Cecilie Øien, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år) 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for samlingsforvaltning 
 
Styret: 
Ann Siri H. Garberg, Museene i Sør-Trøndelag, leder (gjenvelges for et år)    
Henrik Smith, Akershusmuseene (gjenvelges for to år)  
Monica Milch Gebhardt, Varanger Museum (gjenvelges for to år)  
Kristin M. Gaukstad, Oslo Museum (ikke på valg)  
  
Varamedlem: 
Sander Solnes, Svalbard museum (ny - velges for et år) 
  
Valgkomite:  
Kristin Halaas, Vestfoldmuseene (ny - velges for et år)  
Per Inge Bøe, Jærmuseet (ny - velges for et år)  
Hanne Jakhelln, styret i Norges museumsforbund (ny - velges for et år) 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for ledelse 
 
Styret: 
Siri Aavitsland, Museum Stavanger (ikke på valg)  
Gro Eikeland, Vestagdermuseet (ikke på valg)  
Hege Hauge Tofte, Østfoldmuseene (ikke på valg)  
Magnus Sempler Holte, Anno Museum, avdeling Domkirkeodden (ikke på valg)  
Arne Julsrud Berg, Mjøsmuseet (ny - velges for to år)  
  
Valgkomite: 
Stig Hoseth, Anno Museum, avdeling Norsk Skogmuseum (gjenvelges for et år)  
Eivor Winther Sunesen, Drammens Museum (gjenvelges for et år)  
Lars Emil Hansen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år) 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for naturhistorie 
 
Styret: 
Trude Magnussen, Naturhistorisk Museum/UIO leder (gjenvelges for et år)  
Kåre Kullerud, Norsk Bergverksmuseum, (ikke på valg)  
Eike Müller, Randsfjordmuseene (ikke på valg)  
Håkon Dahlen, Norges arktiske universitetsmuseum (ny, velges for to år)  
  
Valgkomite: 
Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene (gjenvelges for et år)  
Lena Fahre, styret i Norges museumsforbund (ny, velges for et år) 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  
Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer 
 
Styret: 
Therese Møllenhoff, Astrup Fearnley Museet (leder - velges for et år)  
Grethe Lunde Øvrebø, Haugesund Billedgalleri (ikke på valg)  
Vibece Salthe, Stavanger Kunstmuseum (gjenvalg for to år)  
Benedikte Holen, Kunstmuseet Kube (ny - velges for to år)  
Frode Sandvik, KODE (ikke på valg) 
 
Varamedlem:  
Tone Lyngstad Nyaas, Haugar Vestfold kunstmuseum, Vestfoldmuseene (ny – velges for 
to år)  
 
Valgkomite: 
Charis Gullickson, Nordnorsk kunstmuseum (ny - velges for to år)  
Hanne Beate Ueland, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år) 



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for forskning 
 
Styret: 
Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum (leder - velges for et år)  
Hanna Mellemsether, Museene i Sør-Trøndelag (ikke på valg)  
Ulf I. Gustafsson, Museene i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum (ikke på valg)  
Jorunn Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida (ikke på valg)  
 
Varamedlem   
Geir A. Stormbringer, Norsk Vegmuseum (ny – velges for et år) 
  
Valgkomite: 
Ivar Roger Hansen, Museene i Sør-Trøndelag, Ringve (ny – velges for et år)  
Åshild Karevold, Justismuseet(ny – velges for et år)  
Cecilie Øien, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år)  



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg 
 
Styret: 
Hanne Synnøve Østerud, Vestfoldmuseene IKS, leder (gjenvelges for et år)  
Erik Rønning Bersagel, MUST/Norsk Hermetikkmuseum (Ikke på valg)  
Ann Kristin Ramstrøm, Museumssenteret i Hordaland (Ikke på valg)  
Ingebjørg Eidhammer, Norsk Teknisk Museum (Ikke på valg) 
  
Varamedlem:  
Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene (gjenvelges for et år)  
Odd W. Williamsen, Nordmøre museum (gjenvelges for et år) 
 
Valgkomite: 
Camilla Gjendem, Østfoldmuseene (gjenvelges for et år)  
Siri Jordal, Norsk Vasskrafts- og industristadmuseum (ny – velges for et år)  
John Olsen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år)   
  



Sak 7: Valg 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene 

  

Samisk museumslag 
 
Styret: 
Marit Myrvoll, Vardobaiki, leder (ikke på valg)  
Oddmund Andersen, Árran (ikke på valg)  
Liv Astrid Kvammen Svaleng, Tana og Varanger Museumssiida (ny – velges for to år)  
 
Varamedlem:  
Johan Aslak Hætta, Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun (ny - velges for et år)  
  
Valgkomite: 
Lisa Dunfjeld-Aagård, Saemien Sijte, Norsk folkemuseum (ny - velges for et år)  
Lars Magne Andreassen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for et år)  
  



Sak 8: Kontingent 2020 

 

Medlemskontingenten for Norges museumsforbund ble sist vedtatt 
endret på årsmøtet i Fredrikstad med virkning fra 2018 etter å ha vært 
uendret siden 2014.  

Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten for 2020 holdes uendret. 



Sak 9: Forslag til uttalelse fra årsmøtet: Redd 
museene fra korte offentlige armer! Gi rom for 
å utøve en tydelig samfunnsrolle.  
 

 - I 

 
 
 

De siste årene har stadig nye meldinger om ulike former for styring av 
historiefortellinger i polske museer nådd norsk presse. Flere eksempler på at 
museumsdirektører som ikke passer inn i regjeringens historieoppfatning blir 
avsatt eller ikke får forlenget kontrakter finnes også. Museumsansatte slutter og 
finner arbeid i muser som arbeider med mindre kontroversielle tema. De 
ferskeste eksemplene knyttes til Europeisk Solidaritetssenter i Gdansk og til 
POLIN, museet for jødisk historie i Warzsawa.  
 
Årsmøtet i Norges museumsforbund tar avstand fra denne type maktbruk, 
mangel på armlengdes avstand og struping av museene i deres arbeid med å 
fylle sin samfunnsrolle!   
  
 



Sak 9: Forslag til uttalelse fra årsmøtet: Redd 
museene fra korte offentlige armer! Gi rom for 
å utøve en tydelig samfunnsrolle. 
 

I kulturmeldingen tas det til orde for å lovfeste prinsippet om armlengdes 
avstand i en kommende revisjon av kulturloven. Norges museumsforbund 
er svært glad for dette signalet. Ikke minst fordi flere museer også i Norge 
de siste årene har meldt om økende interesse fra lokale politikere på 
kommune og fylkesnivå for å styre museenes valg av fokus og 
arbeidsområder. I Granavollerklæringen er det nedfelt at det skal arbeides 
frem en museumslov.  

Årsmøtet i Norges museumsforbund mener Kulturministeren og 
Regjeringen i Norge må gå i bresjen for å sikre museene verden over faglig 
frihet til å fortelle de historiene de anser som relevante på best egnet 
måte. Armlengdes avstand er avgjørende for å kunne utøve en aktiv og 
aktuell samfunnsrolle!  

 

 



Sak 10: De nasjonale museumsmøtene  
              2020,  2021 og 2022 
 

  
 
 

Kommentar: 
I henhold til vedtektene skal årsmøtet uttale seg om valg av sted for neste 
årsmøte.  
 
I Mosjøen ble det vedtatt at årsmøtet i 2020 skal avholdes i Kirkenes i samarbeid 
med Varanger museum og Tana og Varanger Museumssiida. 
  
 
Styrets innstillinger: 
 
2020: Kirkenes i samarbeid med Varanger Museum og Tana og Varanger 
Museumssiida, 5.–8. mai.  
 
2021: Skien i samarbeid med Telemark museum i uke 16 eller 17.  
 
2022: Stavanger i samarbeid med museene i Rogaland. 
 


