
 

 
 
 
 
Styremøte: 31.mai 2010 
Sted: Bjørkligården, Sørkjosen 
Tid: klokken 10.00 
 
 
 
Innkalt: 
Asle Tveitnes  
Elin Kaasen 
Guri Isaksen 
Elna Karlsen (meldt forfall) 
Ole Anton Teigen (ikke møtt) 
Solveig Bråstad 
Carl Johan Bentsen 
 
 
Referent: Nina E. Strøm 
 
 
   Referat: 
 
Godkjenningssaker 
 
 
Sak 21/10 Godkjenning av referat fra styremøte 6.april 2010 
 
Merk hvem som ikke har møtt, meldt forfall. 
 
Godkjent 
 
Sak 22/10 Godkjenning av innkalling 
Meld fra om du kommer gi respons. 
 
Godkjent 
 
Sak 23/10 Godkjenning av saksliste 
 
Godkjent 
 



 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
Sak 24/10 
 
 
 
Møtet 6. mai 2010 med Kulturdepartementet.  Tilstedet:  Nord-Troms Museum v/ Elin Kaasen 
og Nina E. Strøm.  Nordreisa kommune v/John Karlsen og Dag Funderud,  Troms 
Fylkeskommune v/ Mariam Rapp, Anne Karine Sandmo, Oddvar Svendsen, Halti 
nasjonalparksenter v/ Knut Wilhelmsen Regionrådet v/Bjørn Inge Mo. 
 
Tema: Halti II. 
Elin Kaasen orienterer: 
 
KUD ville ha en museumsfaglig vurdering som vedlegg til søknaden for 2010. 
 
SL: Saken er en gjenganger på styremøtene våre. Vi er blitt bedt om å sende en 
museumsfaglig vurdering.  
 
Elin Kaasen:  
 
Videokonferanse mellom KUD, Troms Fylkeskommune og Nordreisa kommune. Nina var 
tilstede i Oslo. 
KUD ba om innspill på søknaden.  
39 saker i potten foran statsbudsjettet i oktober 2010. Søknaden på Halti II blir opprettholdt 
også i 2010. I tillegg til søknaden er en museal vurdering fra NTRM lagt ved. Søknaden  ble 
sendt onsdag 26. oktober. Søknaden ble forsterket . 
nina kommentar. 
NTRMs utvikling videre. det er viktig å komme videre med museumsutviklingen. 
 
SL: Fylket og KUD har nå sagt at det er NTRM som avgjør om det blir et Halti II. 
 
Kaasen: Arealbestemmelsene er også kommet mye lengere. 
 
SL: fint at Nina  
  
 
 
Sak 25/10 
26. mai 2010 sendte Nord-Troms Museum en museumsfaglig vurdering til KUD som skal 
ligge ved en søknad for Halti II i 2010. 
 
Se vedlegg 
 
Kommentarer legger vi til neste sak. 



 
 
 
Sak 26/10 
 
Fagstilling i 100% og vikariat som Museumsarbeider i 50% med søknadsfrist 12. mars 2010. 
er nå besatt. Forhandlingsutvalget har på bakgrunn av intervju med søkerne kommet fram til 
følgende ansettelser: 
 
1. Bjørn Tore Josefsen, Nordreisa. 100% stilling som fagarbeider. Søker har takket ja til 
jobben og har første arbeidsdag i Nord-Troms Museum 31. mai 2010. 
 
1. Hans Erik Olsen, Kåfjord. 50% vikariat. Søker har takket ja til jobben og startet 
umiddelbart. 
 
 
 
begge kan treffes 
 
Beslutningssaker 
 
 
Sak 27/10 
 
Årsmelding for 2009 legges fram for styret. 
 
Se vedlegg 
 
Kommentarer: Bråstad: side 13, formulering der det virker som om vi er med i søknaden også 
i 2010.  
Opprettholdelsen av Halti II søknaden. 
 
SL: Besøkstall viser en økning. Nettbesøk er stort. NTRM fokuserer mye på internettbesøk. 
2009 var forhåpentligvis slutten på turbulensen. 
 
Visjonen bør vedtaes og slåes opp første side på hjemmesiden. fin visjon, slagord. 
 
lite bilder. 
  
 
Forslag til vedtak: 
 
godkjent 
 
 
Sak 28/10 
Økonomisk kvartalsrapport for 2010 fra Ok-Consult legges fram for styret. 
Styreleder orienterer. 
 
Vedlegg deles ut på mandag på styremøtet. 



Til neste gang skal sammenlignende tall være lagt ved budsjettet for 2010.  
Det bør være en periodisering, slik at vi kan lese tallene. Ok-Consult må komme med info om 
det er behov for det.  
SL: vi har en god likviditet. 
 
Dette er en orienteringssak. 
 
 
 
Sak 29/10 
 
Hvilken posisjon skal  Nord- Troms Museum ha i 2010 i søknaden til Halti II. Det 
saksgrunnlaget som foreligger til sakslista er begrunnelsen for at administrasjonen i NTRM 
forslår følgende vedtak:  
Forslag til vedtak: Nord-Troms Museum opprettholder sin rolle som medsøker i Halti II i 
2010. 
 
Vedlegg: museal vurdering  
 
 
Styret  diskuterer Halti II. 
 
Lokaliseringsdebatt. Denne må taes innad i kommunene. 
Bråstad: lage brosjyre med info om organiseringsmodellen i NTRM.  Lag et prosjekt på dette. 
Denne saken må følges opp til neste styremøte. 
 
Nord-Troms Museum 
 
Kvensk satsning i Nordreisa. NTRM har en plattform som sier vi skal formidle mangfoldet i 
Nord-Troms. Satser på norsk, samisk og kvensk kultur. 
 
Forslag: NTRM følger samarbeidet med Halti II videre. Administrasjonen lager et formelt 
samarbeid  som skal gjelde i Halti II. 
 
Vi må være en del av styringsgruppa 
Forslag: NTRM og styret står utenfor styringsgruppa til byggekomiteen skal dannes, etter at 
pengene er innvilget. 
 
Hente inn kompetanse fra andre som har gjennomført bygg.  
Få svar på  
 
  
 
Telefon fra Dag. Det er søkt på en sum og denne summen blir stående og vi må bygge for den.  
 
Elin start med arbeidet med de ulike rommene. 
  
CJ: Hva er vanlig? vi må komme fram til noe som alle kan være enig. Vi må få til et forslag 
som alle . Calle mener at Elin kan være med i en slik gruppe.   
 



Guri: være med tidlig i prosessen er viktig. Foreslår Elin. 
 
Solveig: Elin bør komme med. 
 
Elin: Brukeren må tidlig med. Det er mange bevis på at brukeren må være med. 
 
SL: Spørsmålet skal en representant fra styret være med eller ikke? Det er kommet et forslag 
på Elin eller Asle.    
 
Forslag til vedtak: SL: to forslag: Elin eller Asle skal inn i styringsgruppa: 
 
1. Skal en representant  sitte i  styringsgruppa 
 
Vedtak: Styret i NTRM  støtter admin. uttaleser i Mus. Ved og opprettholder Halti II 
søknaden. Styreleder skal inn i styringsgruppa. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Styreleder ønsker god sommer! 
 
Nytt styremøte i mandag 13. September 2010. klokken 10.00.Hvis vi trenger bruker vi 
telefonen. 
 
Nye representanter fra Skjervøy og Lyngen. Styreleder anmoder at styrerepresentanter møter 
opp ved åpning av sommersesongen i avdelingene. 
 
 
 
 
 
 
Styreleder oppsummerer møtet. 
 
Forslag til styresaker: 


