Opplysninger om søker
Navn på organisasjonen

Nord Tromsø Museum

*

Institusjonens leder

Rune Sundelin

*

Postadresse

Bjørklysvingen 3

*

Postnummer / Poststed

9151 Storslett

*

Tlf. til organisasjon

97558330

*

Prosjektets kontaktperson

Rune Sundelin

*

Tlf. til kontaktperson

97558331

*

E-post til kontaktperson

rs@ntrm.no

*

www

http://www.ntrm.no

Org. Nr

974494108

Ansvarlig for
søknaden og evt.
bevilgede midler

Opplysninger om prosjektet
Søknaden gjelder

Regionale_prosjekter

*

Tittel på prosjektet

Kvenen i arkiv bibliotek og muserum

*

Prosjektbeskrivelse

Nord Troms Museum, Interkommunalt arkiv Troms(
IKAT) og Nordreisa folkebibliotek har alle arbeidet med
Kvenenes historie og kultur.

*

Biblioteket er i dag lokalisert i Halti senteret i Nordreisa.
I neste byggetrinn er det planlagt at Halti
Kvenkultursenter skal inn i senteret. Biblioteket har vært
en av støttespillerne for etableringen av senteret og
sitter i arbeidsgruppa for senteret.
Ikat er lokalisert i Tromsø og har kommunene i Nord
Troms som sine kunder. Arkivet har et geografisk
arbeidsfelt som dekker et at de kvenske
kjerneområdene. Ikat har i dag tre fast ansatte i tilegg er
det varierende antall engasjert på prosjekt. Ikat har
blant annet flere prosjektet som omhandler kvenene i
kommunale arkiv.
Nord-Troms Museum er et regionmuseum som har de
seks nordligste kommunen i Troms som arbeidsfelt.
Prosjektets hovedmål er å se hvordan vi kan samarbeidet
for å gjøre kvensk historie mer kjent generelt.
Ved alle de tre institusjonene er vi opptatte av de
problemstillingene som ligger i forholdet mellom faglig
integritet og minoritetenes behov for å påvirke
formidling av egen fortid.
Dette kommer til å bli diskutert og representanter fra
minoriteten vil bli invitert med i prosjektet.
Prosjektets hovedmål er å etablere et formelt ABMsamarbeid mellom de tre institusjonene.
Metoden for å etablere et ABM samarbeid i regionen er at
vi i forprosjektet skal ”lære noe sammen” og vi skal
”gjøre noe sammen”. Det vi skal lære er hverandres
institusjoner å kjenne. Vi skal også oppdatere de ansatte
på forskingsfronten i forskningen om kvenene. Det vi
skal gjøre sammen er å lage en mindre utstilling med
elementer fra alle de tre sektorene. Utstillingen skal stå

på Halti senteret i Nordreisa.
Prosjektet starter i mars med at vi blir kjent med
hverandre. Videre planelegger vi et seminar i Tromsø
med innleide og eksterne foredragsholdere. I juni til
oktober vil vi planlegge å produsere en mindre utstilling
som skal åpne i september. Ved prosjektslutt håper vi at
vi har et grunnlag å arbeide videre på slik at vi kan
etabler et formelt samarbeid.

Framdriftsplan
Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato
Sluttdato

03.03.2007
10.09.2007

Aktivitetplaner
Tittel
Start møte i Nordreisa
Seminar om kvener i arkiv, bibliotek og arkiv.
arbeid med utstillingen
Åpning av utstillinga
Ettablering av formelt sammarbeid

Fra dato
12.03.2007
10.05.2007
01.06.2007
25.09.2007
26.09.2007

Til dato
13.03.2007
11.05.2007
20.09.2007
25.09.2007
27.09.2007

Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.
De tre institusjonen skal bli mer kjent og bruke tid til å bli kjent med hverandre

Samarbeidspartnere
Har du en samarbeidspartner?

Ja

Samarbeidspartner 1
Navn
Formell avtale?
Postadresse
Postnr
Poststed
Kontaktperson
Tlf. til kontaktperson
E-post til kontaktperson
Rolle

Samarbeidspartner 2

Nordreisa folkbibliotek
Nei
Postboks 183
9156
Storslett
Margrethe Haslund
77770555
margrethe.haslund@halti.no
Margrethe er leder ved Nordreisa folkbilbiotek.

Navn
Formell avtale?
Postadresse
Postnr
Poststed
Kontaktperson
Tlf. til kontaktperson
E-post til kontaktperson
Rolle

Interkomunalt arkiv Troms
Nei
C/O Statsarkivet i Tromsø
9293
Tromsø
Harald H. Lindbach
91813315
haraldli@online.no
Arkiv.

Prosjektbudsjett
Ettårig eller flerårig prosjekt?

BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR
Utgifter
Hva
Personalkostnader (lønn/overhead)
Varer/utstyr
Tjenester kjøpt av andre
Andre utgifter (spesifiser)
Totale utgifter
Inntekter
Beskrivelse
Søknadssum ABM-utvikling
Egeninsatts egne ansatte
Totale inntekter

Vedlegg
Ingen vedlegg

Ettårig

Beskrivelse
Lønnskostnader egne ansatte
Materiell til utsillingen
Forelesere
Reiser

Sum
kr 50 000,00
kr 30 000,00
kr 8 000,00
kr 12 000,00
kr 100 000,00

Sum
kr 50 000,00
kr 50 000,00
kr 100 000,00

