Referat fra Styremøte mandag den 28.04.2003
Møte ble avholdt på Maursund gård kl 11.00 til 14.00
Tilstede:

Asle Tveitnes
Ole Anton Teigen
Marianne Langånes
Helge Guttormsen
Reidar Josefsen
Steinar Toresen
Rune Sundelin.
Forfall: Liv Reidun Olsen
Carl Johan Bentsen

Sak 21/ 2003
saksliste.

Godkjenning av innkalling og
Godkjent!

Sak 22/2003

Godkjenning av referat fra møte
10.03.2003
Godkjent!

Sak 23/2003

Orienteringssaker

1. Søkerliste pedagog stilling Skjervøy
Utvidet søkerliste gjennomgått.

2. Referat fra møte med Sametinget.
Referatet ble gjennomgått. Det ble også opplyst at avtalen med Ája samiske senter nå
er underskrevet.
3. Bevilgningsbrev fra Troms Fylkeskommune.
Brevet ble gjennomgått
4. Brev fra KLP

Brevet ble gjennomgått.
5. Sommerarbeidsplassmidler.
Det er søkt alle kommunen om 20 000 i tilegg er det lagt inn behov hos Troms Fylket.
 Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN
Email: rs@ntrm.no URL: http://ntrm.no/

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

I tilegg er det bevliget 85.000 fra Unik. Og det er søkt om 300 000,- fra TF

Sak 24/ 2003
Gjennomgang av prosjektet
Gamslett 2003- 2005.
Vi er innvilget 50 000 fra sametinget til forprosjektering og 150 000 fra Norsk
Kulturråd til det samme formålet. Det gjenstår nå å få bevilgningen fra Troms
Fylket så vil prosjektet være innenfor forsvarlige finansielle rammer.
Hermansen er engasjert som arkitekt og arbeider for å kunne avslutte et
forprosjekt innen 1 Juni.
Styret fikk se en framvisning som presenterer
prosjektet.

Sak 25/2003

Salg av Dreyergården.

I møte 09.10.02 ble følgende vedtatt.
Sak 57/02

Dreyergården.

Det er ennå ikke fattet noen vedtak om Skjervøy kommune kommer til å satse på Killgården
eller Dreyergården som ungdomshus. Signalene går imot at det ikke blir noe av ungdomshus i
Dreyergården. Vi må derfor se etter andre løsninger.
Dreyergården er for stor til våre behov. Det er betydelige strømutgifter,
25 000- 35 000,- , pr år for å holde varmen i deler av lokalet. Det er i tilegg behov for
vedlikehold i størrelsesorden 300-500 000,- de nærmeste årene. Lokalet slik det er i dag med
kun museets aktivitet er ikke tilfredstillende som kontorlokal for vår avdelingsleder. Vi vil
være bedre tjent med en kontorplass som kan tilby et sosialt fellesskap.
Vi vil ikke makte å utvikle både Maursund og Dreyergården som museale anlegg i framtiden.
Da Maursund er hovedanlegg er det naturlig at den museale driften konsentreres dit.
Dreyergården vil dermed ikke være et fornuftig anlegg for oss å satse på i framtiden.
Vedtak.
Nord-Troms Museum arbeider vider videre med å se etter noen som vi kan dele driftsutgiftene
på Dreyergården med. Dette kan skje gjennom sameie eller som utleie. Dersom ikke dette
viser seg mulig innen mai 2003, vil Nord-Troms Museum se seg om etter mer egnede
kontorlokaler. Dreyergården vil da bli solgt på det åpne markede.

Skjervøy kommune opplyste i telefonsamtale med bestyrer 22.04.03 at de ikke hadde noen
innvendinger mot et snarlig salg. De så tvert i mot det som positivt at dette ble gjort snart.
Vedtak 25 / 2003:
Nord Troms Museum selger Dreyergården. Reidar Josefsen handterer salget som
styremedlem i Nord Troms Museum.
Enstemmig!

Sak 26/ 2004
årsmelding.

Godkjenning av regnskap og

Det er ikke kommet inn forslag til endringer eller korreksjoner til forslaget som
blei behandlet i styremøte den 10.03.03.
Revisjonen har heller ikke ført til endringer i resultatet i det foreløpige
regnskapet som styret behandlet i møte 10.03.03
Godkjent!

Sak 27/ 2004

Budsjettsøknad 2004.

Budsjett søknad i henhold til prioriteringer gitt i møte 10.03.2003
Godkjent!

Sak 28/ 2003

Handlings plan 2004-2008

Brev om framdrift og prosess ble lagt fram og fikk sin tilslutning. Det ble
foreslått at en burde gå gjennom den gamle langtidsplanen og evaluere denne i
forbindelse med oppstarten av handlingsplan arbeidet. Dette vil bli gjort.

Referent
Rune Sundelin.

