Styremøte: Mandag 31.januar 2011
Sted: Bjørklygården, Sørkjosen
Tid: klokken 11.00.

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

Referat
Godkjenningssaker
Sak 01/11 Godkjenning av innkalling
godkjent

Sak 02/11 Godkjenning av sakslista
godkjent

Orienteringssaker

Sak 03/11
Halti II

Etter at Nord- Troms Museum ba om et møte angående utvikling av Halti II ble det avholdt
møte mellom partene i Halti II fredag 28. januar 2011. Troms Fylkeskommune, Nordreisa
kommune, Halti Næringshage, Halti Nasjonalparksenter, Halti Kvenkultursenter,
Styringsgruppa for Halti II og Nord-Troms Museum v/styrets nestleder og direktør var tilstede
på møtet.
Nestleder orienterer styret i Nord-Troms Museum fra møtet.
Ifølge sakslista var Dag Funderud fra Nordreisa kommune innkalt for å informere styret.
Funderud var ikke tilstede på NTRMs styremøte.
Kaasen orienterer:
Møtet med Troms fylkeskommune og styringsgruppa:
Troms Fylkeskommune vil arbeide for andre fordelingsmodeller for å få gjennomført Halti II.
Fylkesråd Ellen Østgård og Mariam Rapp vil ha fokus på NTRM i det videre arbeidet med
realisering av byggeprosjektet. Alle parters behov i bygget skal gjennomgåes på nytt. Det ble
nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å drive prosessen videre. Museumsdirektøren
skal være med i gruppen. Arbeidet starter umiddelbart. Dette var et positivt møte for NTRM

Beslutningssaker
Sak 04/11
Budsjettforslag for 2011 legges fram for styret.
Forslaget blir presentert av museumsdirektøren.

Styreleders forslag til vedtak: Budsjettet for 2011 vedtaes med bemerkning om at
administrasjonen må bestrebe seg og komme i null. Samtidig må administrasjonen se på andre
tiltak for å få økonomien opp i museet.
Enstemmig

Orienteringssak
Sak 05/11
På regionrådsmøte 9. januar 2011 inviterte Nord-Troms Museum Reidar Bertelsen med for å
presentere "Nordlandsmodellen" for eierne. Bertelsen er styreleder for Museum Nord og
presenterte hvilke grep som har ført til at museene i nordland har fått en solid utvikling de
seneste årene.
Direktøren orienterer styret om innholdet i framlegget.

Forslag til saker som skal behandles av styret:
Ingen forslag.

Møteplan for 2011:


Styret ønsker å delta på utstillingsåpning "Veien til Ruija" i Luleå i uke 13. Direktøren
legger fram et forslag på reiserute.



Neste styremøte er tirsdag 5.april

Underskrift av protokollen:
Sørkjosen den 31. januar 2011.
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Alle styrerepresentanter har skrevet under protokollen.

