Referat fra Styremøte 06.02.03
Tilstede:
Ole Anton Teigen
Reidar Josefsen
Steinar Torensen
Per Larsen
Asle Tveitnes
Marianne Langånes ( møteleder )
Åshild Simonsen
Trond Ove Holmgren

Sak 01/03

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent

Sak 02/03

Godkjenning av referat.
Godkjent

Sak 03 /04

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 04/05

Endringen taes til etterretning

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.
Endringen taes til etterretning.

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

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

Sak 05/03

Orienterings saker
1. Bevilgningsbrev fra Kulturdepartementet.

Styret gikk gjennom 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. d
Vedlagt: Referat fra møte.
(dette er en B sak da tidligere presse oppslag har medført problemer for etableringen)
Styret ønsket at vi skulle involvere oss videre i denne saken. vi tilbyr våre tjenester på
driftssiden.
3. Deltakelse på konferansen om den kulturelle skolesekken.
Bestyrer Rune Sundeling har deltatt 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.
Bestyrer skiserte en kortfatte plan for forbedring/ tilpassing av skoletilbudet .

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 06 /02

Oppsigelse av stilling som avdelingsleder i Skjervøy.

Styret tar oppsigelsen til etterretning. Nord-Troms Museum tar kontakt med Torleif og
Rådmannen om å finne nytt kontor. Styret takker for innsatsen.
Sak 07/03

Ansettelse av konservator.

Etter en helhetsvurdering av kanidatenes samlede kvalifikasjoner har styret kommet fram til
følgende konklusjon:
Gøril Nilsen tilbys stillingen. Hun får 8 virkedager til takke ja. Hun tilbyes lønnsramme for
første konservator og starter i lønnstrinn 54.
Som første reserve innstilles
Marthe Pramli

som andre reserve innstilles
Øystein Steinlien.
Vedtaket er enstemmig.
Sak 08/03

Gamselett 05

Forprosjektet taes til etterretning. Derom det er kommentarer fra styret gies det frist innen mandag 10.02 med å
komme med disse.

Sak 09/03

Årsmelding
Utsettes .

Sak 10/03

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

