PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum
Sted: Mosjøen
Dato: onsdag 28. september 2016
Tidspunkt: kl. 11:00

Til stede: Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Martin
Skjefstad og Magnar Solbakk,
Fra administrasjonen: Sten Rino Bonsaksen, Asgeir Pettersen og Steinar Smedseng
Følgende saker ble behandlet:

Sak 30/2016 Godkjenning av innkalling, av saksliste og protokoll fra forrige møte
Det var ingen bemerkninger til saksliste og protokoll fra forrige møte.

Sak 31/2016 Info/orienteringer
- Besøksstatistikk sesongen 2016: saksbehandler Steinar Smedseng
Statistikken pr. 31.8.2016 viser totalt en beskjeden økning
sammenlignet med samme periode i fjor. I avdelingene i Bindal, Sømna
og Vevelstad har nye avdelingsledere tiltrådt i løpet av sommersesongen. Vi har likevel opprettholdt et greit publikumstilbud.
I Vefsn er det en økning på 18 %, men en relativ liten andel av
besøket er betalende. Det er en nedgang i besøket på 17 % (981
personer) på Rana Museum.
-

Fagsjefen presenterte seg
Anna Ehrhardt fortalte om sin bakgrunn og de oppgaver hun så langt
har jobbet med.

-

Det nasjonale museumsmøtet 2018
Årsmøtet i Norges Museumsforbund besluttet på møtet i Molde i høst å
legge årsmøtet for 2018 til Mosjøen og Helgeland Museum.

-

Personalsaker
Vedtak: styret tok informasjonen til orientering.

Sak 32/2016 Økonomi
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-

Saksbehandler: Asgeir Pettersen
Driftsregnskap pr. 31.08.2016
Resultatet pr. 2. tertial 2016 er et overskudd på kr. 2 733 000. Det var
budsjettert med et overskudd på kr 594 000. Resultatet for 2015 for samme
periode var et overskudd på kr. 2 023 000.
Mindreforbruket skyldes for det meste stillinger som har stått vakante.

-

Prognose 2016
Resultatprognosen viser et overskudd i driften på kr. 1 600 000.

Vedtak: styret tok informasjonen til orientering.

Sak 33/2016 Utlysningstekst fagsjef for bygninger og anlegg
Saksbehandler: Steinar Smedseng
Stillingsteksten endres til
"Fagleder for bygninger og anlegg.
Fagleder har ansvar for Helgeland Museums bygninger og anlegg.
Sammen med museets avdelinger skal fagleder:

-

Pleie og opprusting av museets anlegg
Formidling av bygningshistorie
Råd og veiledning i bygningsvern både internt og overfor publikum
Planlegging og prosjektering av museumsbygg"

Vedtak: styret aksepterte teksten med den endring som er nevnt.

Sak 34/2016 Museumsplan
Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen
Følgende innspill ble gitt:
 Det bør foreligge en statusbeskrivelse for de ulike områdene/enhetene
Statusen for dette må være utgangspunktet. Hvordan jobber vi med
dette?
 Hvordan lage gode lokale planer der også lokale ressurser er omtalt?
o de frivillige
o kommunen
o historielag
o lokalt eierskap til museet er fokusert
 Hvordan skal de lokale avdelingene få hjelp?
 Organisasjon og ledelse
o det lokale museet må opprettholdes
o fagligheten må styrkes gjennom bedre organisering
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o
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o

bedre samarbeid mellom avdelinger
ledende avdelinger må ta ansvar
viktig å ha kontakt også med de små museene
hvis områdemøtene ikke følges opp, så vil de ikke fungere
beholder tematisk arbeidsfordeling, men kan ha
fellesprosjekt/oppgaver som det kan jobbes med. Også
utvikling av kompetanse kan foregå mellom avdelingene.
når fagledere kommer på plass, vil dette lette oppfølgingen av
avdelingene.
Temautvikling over tid
Det settes krav om publikasjoner fra
avdelingsledere/dokumentasjon av utstillingsarbeid avd.leder
har deltatt i
Publisering i aviser/tidsskrifter/årbøker
Når planverket er på plass, vil oppfølgingen av avdelingene bli
lettere

Arbeidet med museumsplanen må videreføres og nytt forslag utarbeides på
bakgrunnen av den tilbakemeldingen som styret har gitt.
Nytt styremøte i Mosjøen: mandag 24. oktober kl. 0900.

Sak 35/2016 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Mosjøen, 28. juni 2016

_____________________
Johanne Markvoll

______________________
Gunhild Myrbakk
styreleder

___________________
Harry Nilsen

_____________________
Hans Pedersen

____________________
Martin Skjefstad

___________________
Magnar Solbakk
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