Innkalling til styremøte mandag 03.03.03 KL 10.45-14.00
Sted : Bjørklygården.
For Varamedlemmer er dette et varsel om styremøte og de må være forberedt på å kunne møte
på kort varsel.

Saksliste til styremøte 03.03.03

Sak 11/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 12/2003 Godkjenning av referat fra sist møte.

Sak 13/2003 Orienterings saker.
1. Ansettelsen av konservator.
2. Møte om Nils Aslak Valkepââ.
3. Lokale forhandlinger 2000.

Sak 14 / 2003 Vorterøya kai.
Nord-Troms Museum blir i brev fra Skjervøy kommune blitt orientert om opprettelsen av et
eget styre for Kaifondet. Vi har tidligere vurdert å skille kaianlegget ut som en egen enhet.
Nord-Troms Museum har aldri klart å aktivisere Vorterøya kai til noen museal virksomhet.
Kaia er antikvarisk viktig og den er av stor verdi for befolkningen på Vorterøya. Kaia har i
dag inntekter fra utleie til Dåfjord laks og TFDS. Dåfjord laks tilbyr seg å øke sitt tilskudd til
30 000 i året.
I henhold til avtalen om overdrageles av eiendommen til Nord-Troms Museum er det en
klausul om at Nord-Troms Museum ikke kan overdra denne til andre. I samtale med
arvingene i høst opplyste de ovenfor bestyrer at de ikke ville være uvillige dersom

eiendomsretten ble overdratt til en stiftelse. De ønsket ikke at anlegget skulle selges på det
åpne markedet.
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Museum tar initiativ til at det opprettes en stiftelse som ivaretar de antikvariske
bygningsverdiene på Vorterøya kai. Dette må skje ved en overenskomst med arvingene,
Skjervøy kommune og bygdelaget på Vorterøya. Vedtektene godkjennes av fylket før
stiftelsen opprettes. Stiftelses kapital utgjøres av verdien av kaia med eiendom. Det forutsettes
at det opprettes en leieavtale med Dåfjord laks og TFDS og at denne gjøres med stiftelsen.
Stiftelsen overtar dermed alle rettigheter og plikter omkring kaia.
Utkast til vedtekter:
1. Stiftelsens navn er ”Vorterøya kai og fiskebruk.”
2. Stiftelsens formål er å forvalte Vorterøya kai og fiskebruk slik at anlegget blir bevart i
henhold til fredningsvedtaket og etter antikvariske prinsipper.
Kaia skal sikre offentlig adkomst til og fra øya.

3. Stiftelsen ledes av et styre på tre personer. Skjervøy kommune oppnevner to personer
til styret og Nord-Troms Museum oppneveren et styremedlem. Vorterøya bygdelag
har forlagsrett til styremedlemmer. Skjervøy kommune og Nord-Troms Museum skal
vurdere kandidater som blir foreslått av bygdelaget.
4. Styret tar alle avgjørelser og utarbeider nødvendige retningslinjer for bruken av kaia.
5. Styret avgir års rapport med revidert regnskap til stiftelsestilsynet, Nord-Troms
Museum og Skjervøy kommune innen 01.05 hvert år.
6. Alle midler som blir tilført stiftelsen skal gå til å oppfylle stiftelsens formål. Styret kan
ikke bevilge midler til andre formål.
7. Styret innvilges møtegodtgjørelse etter satsene som til enhver tid gjelder for Skjervøy
kommune. For reiser styre måtte foreta gjelder statens satser.

Sak 15/2003

Utlysning av stilling som Museums pedagog i Skjervøy.

Etter sist møte har vi vært i kontakt med Skjervøy kommune ved Torleif Nordfjern.
Kommunen er svært positiv til en omdefinering av stillingen i Skjervøy til en pedagog
stilling. Kommunen vil også se på mulighetene for et kontor for oss et annet sted. Vi ønsker
oss helst et kontor i forbindelse med kulturhuset, men andre lokaler kan også være aktuelle.

Utlysnings tekst:

Museums pedagog / Skjervøy.
Ved Nord - Troms Museums avdelingskontor i Skjervøy er det ledig 50 % stilling som museumspedagog med
tiltredelse fra 01.08.2003. Kontoret for avdelingen er for tiden lokalisert til Drayergården. Nord-Troms Museum
er et interkommunalt økomuseum med avdelinger i de seks Nord - Troms kommunene. Museet har pr. dags dato
8 årsverk. Museet har som formål å dokumentere, forske og formidle om Nord -Troms kulturen med særlig vekt
på de tre stammers møte.
Stillingen har et regionalt ansvar for den pedagogiske virksomhet ved Nord-Troms Museum. Særlig viktig er
tiltak rettet mot skoleverket. Stillingen er også tillagt administrative oppgaver angående driften av
Maursundgård.
For stillingen kreves pedagogisk utdanning, helst med støttefag innen historie, etnologi, sosialantropologi eller
andre relevante kulturfag. I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på erfaring fra prosjektarbeid og
aktivitetsrettet undervisning. Erfaring med bruk av EDB/IT er en fordel. Det søkes etter en person som kan
arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, men som samtidig er utadvendt og har gode samarbeidsevner.
Stillingen er knyttet til egen hovedavtale og avlønnes etter tariff. Nord - Troms Museum vil være behjelpelig
med bolig. Det vil bli lagt til rette for å kunne kombinere stillingen med stilling i skoleverket. Vi minner om de
statlige virkemidlene som nedskriving av studiegjeld, lavere skatt og høyere barnetrygd.
Det vil bli lagt til rette for at stillingen skal kunne kombineres med en stilling i Skjervøy kommune.
Det er pliktig medlemskap i offentlig pensjonsordning med innsk 2 % av regulativlønn.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til bestyrer Rune Sundelin 77 76 70 20 / 95 85 55 06,
e-post rs@ntrm.no.
For mer informasjon om Nord-Troms Museum se www.ntrm.no.
Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål.
Det skal leveres digital kopi av CV på mail.
Nord-Troms Museum
Bjørklysvinge 13
9152 Sørkjosen.
Søknadsfrist: 1 april 03.

Forslag til vedtak : Stillingen lyses ut i henhold til utlysningsteksten.

Sak 16/2003
Regnskap 2002.
Sendes i brev.

Sak 17 /2003

Årsmelding.

Sak 18/2003

Prioriteringer for 2004

Neste møte 28.04 2003 må behandlse budsjett søknad for 2004. Dersom styre ønsker noen
spesielle prioriteringer er det fint om disse kan komme nå.

Sak 19/2003

Valg

Mail fra Ann Margrethe Flåten.

Rune Sundelin <rs@ntrm.no>:
Hei, Rune.
Her følger skriftlig at jeg ikke lenger vil møte i styret.
Til Styret i Nord Troms Museum.
Jeg underretter herved styret om at jeg trekker meg som styreleder i Nord Troms
Museum. Jeg ber om at min vararepresentant Steinar Thoresen innkalles i mitt
sted fram til nytt valg.
Med Hilsen
Ann Margrethe Flåten

Sak 20/2003

Eventuelt.

