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Protokoll styremøte 20. Mai 2021 

i Helgeland Museum 
 
 
 
Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen    

Dato: 20.5. 2021 kl. 08.30 til 11.15  

 

Til stede: Moa Björnson, Arnt Frode Jensen, Torhild Haugann, Martin Skjefstad,  

Knut Skorpen 

Rajko Savic deltok fra sak 28/21 

 

Fra administrasjonen: Janicke Kernland, Asgeir Pettersen, Tone Larsen (deltok ikke i sak 

32/21) 

 

Sak 26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.   

 

Sak 27/21 Konstituering av styret, valg av nestleder. 

 
Vedtak: Styret velger Arnt Frode Jensen som styrets nestleder for 1 år.  
 
 

Sak 28/21 Informasjon og orienteringssaker 

Direktør gjennomgikk pågående prosjekter og utviklingsarbeid til informasjon til nye og gamle 
styremedlemmer. 
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.  
 
Vefsn kommune med ordfører og varaordfører inviteres til møte med styret i Helgeland 
Museum vedr fremdrift i Mjaavatn-prosjektet.  
 
 
Sak 29/21 Besøksstatistikk pr. 31.03.2021 
 

Vedtak:  
Styret i Helgeland Museum tar fremlagt besøksstatistikk til orientering.    
 
Sak 30/21 Driftsregnskap per 31.03.2021 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering 
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Sak 31/21 Eventuelt 

 

Bygningsvern og søknader, Vega 

 

 

Styrerepresentanten Martin Skjefstad orienterte om saksbehandlingstid og vedtakstid vedr 

bygningsvern, Vega. Søknadsfrist var før jul, svar er ikke kommet og planlegging av arbeidet 

inkl. bestilling av materialer og håndverkere for sesongen 2021, er ikke mulig. Den lange 

behandlingstiden ansees å være et strukturelt problem.  

 

 

Vedtak: Styret i Helgeland Museum, gir Martin Skjefstad fullmakt til å formulere spørsmål om 

lang saksbehandlingstid til Nordland Fylkeskommune.  

 

Møtekalender videre 2021 

8.-9. september i sammenheng med felles styremøte i Nordland (flyttet fra 25.-26 august) 

7. oktober  

2. desember 

I tillegg kommer det nevnte møtet med Vefsn kommune samt strategisamlinger. 

  
Sak 32/21 Styrets tid uten administrasjon 

 

Styret med nye og gamle medlemmer hadde en dialog om hva vi forventer av hverandre for 

å gjøre et godt arbeid som styremedlemmer. Styret ser at det vært en stor arbeidsbelastning 

på administrasjonen og berømmer arbeidsinnsatsene som gjøres.  

 

Vedtak: ingen vedtak i denne sak 


