Referat fra styreseminar på fylkesbygget i Tromsø 4.januar 2008-01-06
Tilstede:
Asle Tveitnes
Ole Anton Teigen
Elin Kaasen
Elna Karlsen
Åshild Simonsen
Solveig Bråstad
Guri Isaksen
Oddvar Svendsen
Anne-Karine Sandmo
Referent: Nina Strøm Einevoll
Sak 01/08
Godkjenning av innkalling
Godkjent
Sak 02/08
Halti II
Styreleder, daglig leder og representant for de ansatte orienterer om Nord-Troms
Museums situasjon i dag.
Innledning av Anne K. Sandmo:
I 2002/2003 kom den museale reform. Dette er en nasjonal satsning som hadde som hensikt å
gjøre et oppryddingsarbeid i museal drift i hele landet. Dette ville de gjøre ved å skape færre
enheter.
I Troms er det i dag 3 regioner:
- Sør - Troms består av 5 enheter ( Trastad samlinger som er unik).
- Midt – Troms er størst og består av 9 kommuner.
- Nord-Troms består som kjent av 6 kommuner.
I dag er det ingenting som er spesielt med Nord-Troms Museum dette ønsker vi å gjøre noe
med. Bakgrunnen for at man ønsker færre enheter er å samle kreftene for å skape bedre
fagmiljøer. Fylkeskommunen ser for seg at en slik enhet kan bli noe unikt i Nord-Troms.
 Adresse: Starndveien 74, 9180 SKJERVØY
URL: http://ntrm.no/

Telefon: 77 76 00 77

Email: skjervoy@ntrm.no

Fra nasjonalt hold mener man at et regionsmuseum ikke er spennende nok. Fra statlig hold
ønsker man å skape ”flaggskip”.
Det finnes som kjent ulike modeller for å være med i Halti II. Man må diskutere hva som skal
til for å skape slike faglige enheter. Er det for eksempel slik at vi skal ha en ansatt i hver
kommune?
Troms Fylkeskommuner ser for seg at Halti II skal ha en samdrift på det administrative
planet. Dette vil være billigere på sikt.
Fylkeskommunen ønsker et større samspill mellom kultur og natur noe som ikke i seg selv er
avhengig av et hus.

Styremøte
Sak 03/08
Hva skal vi gi til ekstraordinær generalforsamling?
En intensjonsavtale der vi ikke forplikter oss til å gå inn i Halti juridisk.
Enstemmig vedtatt.

Sak 04/08
I 2008 ønsker NTRM å få muligheter til å arbeide frem en faglig forankret utredning
angående NTRM og Halti II.
En arbeidsgruppe bestående av:
Solveig Bråstad (leder)
Nina Strøm Einevoll
Elin Kaasen
Asle Tveitnes

Enstemmig vedtatt.

Sak 05/08
Arbeidsgruppen skal søke fylket om forprosjektmidler. Tidsperspektiv for arbeidet start:
umiddelbart – 5. mai skal utredningen legges frem for styret i NTRM.
Enstemmig vedtatt.

