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PROTOKOLL FRA     

STYREMØTE 

i 

Helgeland Museum 
 
 

Sted: Scandic Syv Søstre,  Sandnessjøen 

Dato: torsdag 27. april 2017 

Tidspunkt:  kl 10:30 

   

Til: Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Martin Skjefstad,                  

 Magnar Solbakk  

         

 

Fra administrasjonen:  Sten Rino Bonsaksen, Asgeir Pettersen og Steinar Smedseng 

  

Følgende saker er til behandling: 
 
 

    

Sak  13/2017    Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte. 

     Det var ingen bemerkninger til innkalling, til saksliste eller til protokollen fra 

     forrige møte. 

 

Sak  14/2017    Info/orienteringer 

               *  Møte med generalsekretæren i Museumsforbundet vedr. nasjonalt møte 

   i 2018 

    *  Eier av Selsøyvik gamle handelssted, Aksel Olsen, ønsker samarbeid 

   med Helgeland Museum.  Direktør i Helgeland Museum i forståelse 

   med Olsen, tar dette opp med ledelsen i Rødøy kommune.   

    *  Vår formidler Ole Martin Gislevand fratrer sin stilling i månedsskiftet 

   april/mai 

   Han vil prioritere utstillingen på Grønsvik, som ventes ferdigstilt  

        sommeren 2018.  Han vil også jobbe med formidlingen i Øvre Forsland. 

    *  Fagsjef Anna Erhardt og avdelingsleder Irena Jovic på Petter Dass-

   museet er i gang med arbeidet rundt kulturminneplan for Alstahaug. 

    *  På personalsamlingen primo februar i år ble samlingsrådet for  

   samlingene presentert.  Så langt fungerer samlingsrådet rimelig bra! 

    * PD-dagene 2018 - arbeidsgruppa er i gang med arbeidet sitt 

    * Arbeid med nytt museumsbygg på Mo er i gang.  Det jobbes nå med 

   innhold og økonomi i sentret (Fjordsentret). 

    * Fotoavdelingen - Bjørnar Pedersen går over i pensjonistenes rekker og 

   80 % av hans stilling blir fordelt på de to andre medarbeiderne på  

   avdelingen, som begge nå vil være i 100 % stilling. 

 

  Vedtak:  styret tar saken til orientering. 
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Sak  15/2017    Økonomirapport 

    Asgeir Pettersen orienterte 

    Inntektssiden 

• Litt lavere salg en budsjettert, men betydelig høyere enn i 2016. 

• Det er ikke inntektsført diverse prosjekter (bl. a rehabilitering av skolestua i 

Leirfjord), da arbeidet ikke er kommet i gang enda.  Det samme gjelder 

inntekter fra turistinformasjonene. 

 Kostnader  

• Lavere lønnskostnader pga vakante stillinger 

• Noe høyere driftskostnader - personalsamling i febr. 2017 

 

 Resultat: Resultatet er kr 330 000 dårligere enn budsjettert 

 

 Balansen:   ingen kommentarer 

 

   Vedtak:  styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak  16/2017    Utlysningstekst fagleder formidling 

    Endring av teksten på arbeidsoppgaver:  "lede og koordinere" museets  

    formidlingsstrategi. 

 

    Vedtak:  Stillingen utlyses med ovennevnte endring. 

 

 

Sak  17/2017    Prioriterte satsinger – kort og lang sikt. Foreløpig orientering. 

    Direktør Sten Rino Bonsaksen orienterte 

     

    Følgende hovedpunkter ble presentert: 

   1.  Strategiske prioriteringer (jfr. strategiplanen 2017-2021) 

   2.  Planverk for Helgeland Museum 2017-2021 

    

    Mål for virksomheten 

    1. Plan for samlingsforvaltningen 

    2. Administrativ effektivisering og fornying 

    3. Faglig effektivisering og fornying 

    4. Bygningsvern og vedlikehold 

    5. Formidling og forskning 

 

 

  Følgende prioriterte tiltak er med i søknaden til Kulturdepartementet: 

   

   A.  Styrking av bygningsvern -  innhente vedlikeholdsetterslep 

   B.  Helhetlig samlingsforvaltning 

 

     

 Vedtak:  styret tar saken til orientering.  Styret ønsker en nærmere orientering om 

      status på bygningsvern 
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Sak  18/2017   Årsrapport 2016 

            Vedtak:  Årsrapporten ble gjennomgått og styret i Helgeland Museum godkjente 

      rapporten som årsrapport for 2016.  

         Styret ønsker at årsrapporten for 2017 legges fram for styret i god tid før 

      rådsmøtet, slik at evt. korrigeringer av rapporten kan skje før rådsmøtet. 

      Det er også viktig at styret får utkast til søknad til departementet i god 

      tid før fristen går ut. 

      

 

Sak  19/2017    Eventuelt 

               Det var ingen saker under eventuelt 

 

 

 

Neste styremøte:  tirsdag 20. juni 2017. 

 

 

 

 

 

Sandnessjøen, 27. april 2017 

 

 

 

 

 

_____________________               ___________________           ____________________    

     Johanne Markvoll                     Gunhild Myrbakk    Harry Nilsen     

            styreleder 

 

                                         

                                                                                                                      

             

_____________________           _____________________            ___________________            

       Hans Pedersen                               Martin Skjefstad                      Magnar Solbakk                            

                                         

 

 

 

 


