Innkalling til Styremøte torsdag 06.02.03
Du innkalles herved til styremøte i Nord-Troms Museum. Torsdag 06.02.03
på Bjørklygården kl 09.00
For vara medlemmer regnes dette som et varsel og de må være forberedt på å møte på kort
varsel.

Saksliste
Sak 1/03

Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Sak 2/03

Godkjenning av referat fra sist møte.

Sak 3/03.

Endringer i styresammensetningen 1.

Kåfjord kommune/Ga`ivuona suohkan har i møte 13.01 endret kommunens
representant slik at Asle Tveitnes er fast medlem til styret i Nord-Troms Museum og
Olaug Steinlien fortsetter som vara.
Vedlagt: Utskrift av møteprotokoll.
Sak 4/03

Endringer i styresammensetningen 2.

Skjervøy kommune har foretatt suppleringsvalg av Åshild Simonsen som ekstra
varamedlem til styret i Nord-Troms Museum.
Vedlagt: Utskrift av møteprotokoll.
Sak 5/03 Orienterings saker.
1. Bevilgningsbrev fra Kulturdepartementet.
Vi går igjennom brevet.
2. Orientering fra arbeidsmøte om Nils Aslak Valkepââ
Bestyrer Rune Sundelin har deltatt på arbeidsmøte i forbindelse med etableringen av et
slikt senter i Skibotn.
Vedlagt: Referat fra møte.
(dette er en B sak da tidligere presse oppslag har medført problemer for etableringen)

 Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN
Email: rs@ntrm.no URL: http://ntrm.no/

Telefon: 77 76 58 68 Telefaks: 77 76 41 36

3. Deltakelse på konferansen om den kulturelle skolesekken.
Bestyrer Rune Sundeling planlegger å delta på konferanse om den kulturelle
skolesekken i Oslo 04-05-2003. Den kulturelle skolesekken er en av de største
satsninger på kultursiden på flere år. Foreløpig har det resultert i midler til Alta museum
og Nord Norsk kunstmuseum. Ellers er det ingen museer i Nord-Norge fått midler fra
prosjektet.
4. Orientering fra lønnsforhandlingene 2002.
De lokale forhandlingene ble gjennomført fredag den 24.01.2003. Tilsteder fra NordTroms Museum var Reidar Josefsen, Marianne Langånes og Rune Sundelin.
Vedlagt: Enighets protokoller
Sak 6/03

Oppsigelse av stilling som avdelings leder ved Nord-Troms Museum.

Asbjørg Jensen har sagt opp sin stilling som avdelingsleder. Etter eget ønske fikk hun
slutte før oppsigelsestiden var ute. Til gjengjeld vil hun stille opp og ta guidinger/
opplæring etc for oss inntil vi har en ny person i stillingen. Vi bør diskutere innholdet i
stillingen før den lyses ut.
Sak 7/03

Ansettelse av konservator ved Nord-Troms Museum.

Eget: Eget vedlegg.
Sak 8/03

Gamslett 2005.

Vedlagt:

Prosjektplan.

Sak 9/03

Årsmelding for Nord-Troms Museum.
Et forslag legges fram. Vedtas endelig senere.

Sak10/03

Arbeidet med langtidsplan for Nord-Troms Museum.

Styret bør utarbeide et mandat for gruppa.
Gruppa består i dag av. Asle Tveitnes, den nye konservatoren og bestyreren.
I tillegg foreslåes det fra administrasjonen at teknisk konservator Solveig Bråstad deltar
og at professor II Håvard Dahl Brattrein bidrar som en del av sitt virke.
Mandat til arbeidsgruppa:
Gruppa bør utarbeide noen mål og visjoner for Nord-Troms Museum i et 10 års og et 4
års perspektiv. De to rapportene fra Håvard Dahl Brattrein bør integreres i arbeidet slik
at de problemer han skisserer blir forsøkt løst.
I arbeidet bør følgende temaer behandles:
1. Organisasjonsform.

Nord-Troms Museum er pr dato et BA men har tidligere forsøkt å bli en stiftelse uten at
dette er blitt effektuert. Spørsmålet bør finne sin endelige avslutning i arbeidet.
2. Vedtekter
Vedtektene til Nord-Troms Museum bør gjennomgåes.
3. Driftsavtaler med kommunene og Troms Fylkeskommune.
Nord-Troms Museum trenger en driftavtale med kommunen slik at dette forholdet blir
klarere formalisert. I forbindelse med dette har bestyrer utarbeidet et forslag til
diskusjon dette er basert på en mal fylket vedtok i 1998 i forbindelse med opprettingene
av Indre Midt Troms museum.
Vedlagt: Utkast til samarbeids avtale
4. Framtidige struktur for magasiner ved Nord-Troms Museum. Retningslinjer for hva
som kan være på anleggene og hva som bør magasineres.
5. Innsamlings planer for bilder og gjenstander.
6. Bygg og anlegg. Investeringsplaner for anleggene.
7. Framtidig stillingsstruktur.
8 Forskningsplaner.
Til arbeidet bør alle styremedlemmene har tilgang til følgende dokumenter. Dersom
noen mangler noen av disse dokumentene sier de fra så vil dette kopiert opp for dere:
Rapport Fra Håvar Dahl Brattrein om Bygg og anlegg fra 2001.
Rapport fra Håvard Dahl Brattrein om gjenstandsbevaring 2002.
Utredningen til NMU ” organisering av museer ” av Gunnar K Hagen.
Nord-Troms Museum mot år 2003. Gjeldene langtidsplan for Nord-Troms Museum
NOU1996:7. Museum. Mangfald, minne, møtestad.
ABM – stortingsmelding om museer.
Årsmeldinger for Nord-Troms Museum 2000, 2001 og 2002.

Sak 11/03

Forliksråds sak mellom Nord-Troms Museum og Rune Bjerklin

Rune Bjerkli har stevnet Nord-Troms Museum til forliksrådet og krever tilbakebetalt leie
for LYRA 1999-2000. Vårt tilsvar er blitt utarbeidet i samarbeid med en jurist i HSH.
Møte i forliksrådet avholdes 03.02.03
Sak 12/ 03 Eventuelt.

