Referat
Styremøte: mandag 20.juni 2011
Sted: Senter For Nordlige Folk, Manndalen
Tid: klokken 11.00.

Innkalt:
Asle Tveitnes
Elin Kaasen
Guri Isaksen (meldt forfall)
Elna Karlsen
Hans Kristian Mikalsen
Solveig Bråstad
Carl Johan Bentsen (meldt forfall)
Rolf Johansen

Referent for styret: Nina Einevoll Strøm

Saksliste
Godkjenningssaker
Sak 14/11 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Sak 15/11 Godkjenning av sakslista
Godkjent

Beslutningssak

Sak 16/11
16. mai var ansatte og styret i NTRM invitert til å delta på en seminar om museumsdrift i
Storfjord. Gørill Nilsen holdt et innledningsseminar og senere ble ulike former for drift av det
regionale museet diskutert. Det ble henvist til ICOMs museumsetiske regelverk under
foredraget. Deltakerne fikk en liten omvisning på Markedsplassen og dagen ble avsluttet med
en oppsummering av temaer og forslag som ble berørt.
Strøm orienterer fra seminaret og deler ut Icoms Museumsetiske regelverk.
Forslag til vedtak : Styret i NTRM møtes til seminar i Tromsø i oktober 2011. Foredraget
skal holdes av Gørill Nilsen og styret skal diskutere ulike organisatoriske problemstillinger.
Styreseminaret skal gå over 2 dager.
Enstemmig.

Sak 17/11
Revidert Halti II søknad er sendt til Kulturdepartementet.
Styreleder orienterer:
- Finansieringen baserer seg på 60/40 fordeling.
- Øke driftstilskuddet fra kommunene til NTRM.
- Styrerepresentantene arbeider inn mot kommunen at støtten må heves.
- Nordreisa kommune må på banen for en realisering av Halti II.
- Troms Fylkeskommune har bevilget 5 mill. til NTRMs Halti II planer.

Sak 18/11
Sommerprogrammet er ferdig.
Programmet deles ut på styremøte
Hjemmesidene til Kommunene i nord-troms må ha link til NTRMs hjemmeside.

Beslutningssaker

Sak 19/11

NTRMs administrasjon legger fram et forslag til billettsalg i museet for sommersesongen
2011. Denne sommeren må bli en 'prøveperiode' for å se hva som fungerer best i praksis.
Museumsanleggene får nye kassaapparat og bygger opp gode rutiner på kontantsalg og

billettsalg i løpet av sommeren 2011. Gjeldende billettpriser er foreslått i prislisten.
Kassakvitteringen fungerer som billett, da den er spesifisert. Det er viktig at billettene
registreres i kassa enkeltvis og ikke samlet.

Forslag til vedtak: styret vedtar den planlagte billettordningen.
Enstemmig.

Beslutningssak
Sak 20/11
Saken følger fra forrige styremøte. Direktørstillingen er en åremålsstilling som går ut i 2011.
Styret må fastslå om stillingen skal forlenges eller om den skal lyses ut i 2011.
Direktøren forlater styremøte.
Forslag til vedtak: Direktørstillingen lyses ut på vanlig måte med 4 nye år.
Forhandlingsutvalget har ansvaret for utlysningen.
Enstemmig.

Sak 21/11
Samarbeidsavtale mellom Senter For Nordlige Folk og Nord-Troms Museum er lagt fram for
styret.
Forslag til vedtak: Samarbeidsavtalen er godkjent.
Enstemmig.

Lunsj og omvisning på Senter For Nordlige Folk av Daglig leder Henrik Olsen.



Det oppfordres til at alle styrerepresentanter deltar på åpning av sommer
sesongen i sin kommune.



Forslag til saker som skal behandles av styret:



Neste styremøte i 2011: mandag 26. september.

God Sommer!

Underskrift av protokollen:
Sørkjosen den 20. juni 2011.
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