PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS
Tidspunkt:
Møtested:

tirsdag 19. mai 20145 kl 10.30‐13.30
Vardø, Nordpol kro (møterom, 2. etg.)

Til stede:

Wenche Pedersen, Rolf Randa, Sissel Holt, Synnøve Fotland Eikevik, Ester Niemi
Rystrøm, Kurt Wikan og Frans‐Arne Stylegar (dir./sekretær)
Fra administrasjonen møtte også Monica Dahl, Berit Jin He Nilsen, Kaisa Malieniemi
og Runhild Sjølie Sveen

Forfall:

Remi Strand

Saker til behandling:
Sak 10/15

Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:
Innkalling/dagsorden godkjent

Sak 11/15

Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøte 09.02.2015
Protokoll utsendt tidligere.

Vedtak:
Protokoll godkjent.
Sak 12/15

Orienteringssaker
Direktøren orienterte om den nye årsplanen for museet som helhet; den er et ledd i
arbeidet med å få de tre avdelingene til å fungere bedre som en enhet. Han gikk
videre gjennom status for det planlagte partisansenteret i Kiberg, om deponering av
en sjnjaka («russesnekke») i Norsk Maritimt Museums eie i Vardø og om det
forestående oppstartsseminaret om dendrokronologi på Svanhovd. Styreleder og
direktør orienterte dessuten om arbeidet med nytt bygg for avdelingen i Vadsø.

Sak 13/15

Revisjonsberetning for 2014
En formell feil ved museets regnskap for 2014 (sammenligningstall for 2013 var ikke
medtatt) førte til at revisor hadde merknad til det regnskapet som ble rapportert inn
til Kulturdepartementet. Vadsø kommune/økonomisjefen har rettet opp ift
merknaden, og ny revisjonsberetning (vedlagt) er mottatt og oversendt
departementet.
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Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til etterretning.
Sak 14/15

Sikring av krigsutstillingen ved Grenselandmuseet
Det er utfordringer knyttet til sikring av utstilte gjenstander i 2.
verdenskrigsutstillingen ved Grenselandmuseet. Det gjelder spesielt våpen og
militæreffekter, som det finnes et betydelig omsetningsmarked for. Museet har
mottatt en bekymringsmelding mht sikring av utstillingen, og avdelingsleder har tatt
grep for midlertidig sikring. På noe sikt bør det gjøres avtale om kameraovervåking av
utstillingen.

Vedtak:
Styret er opptatt av at museets utstilte gjenstander sikres på forsvarlig vis mot tyveri
etc. Det innhentes tilbud om fjernstyrt overvåking av spesielt utsatte utstillinger.
Utgiftene belastet driftsbudsjettet, posten for vedlikehold/sikring av bygninger.
Sak 15/15

Nasjonale musemsnettverk
Vesentlige deler av den faglige museumsutviklingen foregår innenfor de nasjonale
museumsnettverkene som er opprettet. Nasjonale myndigheter/Kulturrådet
forventer at de konsoliderte museeen bidrar aktivt i disse nettverkene, som det nå
finnes i overkant av 20 av. Videre forventes det at man «investerer» i nettverkene,
dvs. at ens deltagelse foregår i et langtidsperspektiv. Flere større prosjekter er i løpet
av de senere år initiert av og utviklet gjennom disse nettverkene.
Det er behov for å systematisere museets deltagelse i disse nettverkene, også for å
styrke den faglige profilen til avdelingene. Varanger Museum er p.t., etter en liten
opprydning i løpet av vinteren, medlem av følgende nettverk: Fiskeri og kystkultur,
Minoriteter og kulturelt mangfold, Drakt og tekstil, Fotografi og Bergverk.

Vedtak:
Styret ønsker at museumsavdelingene deltar aktivt i de nasjonale
museumsnettverkene. Generelt er styret opptatt av at man deler og bruker kunnskap
internt i Varanger Museum.
Sak 16/15

Museumsbåtene «Kjartan» og «Einar II»
Avdelingsleder Monica Dahl ledet befaring til Vardø Slipp og «Einar II».
Museet har pr. 2015 to båter på kjøl – «Kjartan» og «Einar II». Begge er erklært
verneverdige, og begge er nylig istandsatt for betydelige beløp. «Einar II» er
hjemmehørende i Vardø, og skal etter planen ferdigstilles og sjøsettes høsten 2015.
«Kjartan», som har hatt hjemmehavn i Vadsø, er tidligere besluttet avhendet.
Direktøren har tidligere uttrykt skepsis til å avhende «Kjartan» uten en forutgående
helhetlig vurdering av museets faglige behov.
Administrasjonen mener at det vil kunne være mulig å ha begge fartøyer i Vardø i
tiden som kommer. Verken praktisk eller økonomisk vil det medføre store endringer.
Det har tidligere vært avtalt mellom museumsavdelingene i Vadsø og Vardø at man
skulle samarbeide om de to fartøyene, og tanken da var at «Einar II» skulle ligge i
vinteropplag sammen med «Kjartan» i Vadsø, og at tilsyn med begge båter skulle
utføres av avdelingen i Vadsø i vinterhalvåret.
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Vedtak:
Styrets tidligere vedtak om avhending av museumsbåten «Kjartan» gis oppsettende
virkning frem til 2017, og det forsøkes å få til samdrift av «Kjartan» og «Einar II» i
Vardø i mellomtiden. Saken vurderes på nytt i 2017. Det opprettes en budsjettpost
forbeholdt fartøyvern f.o.m. 2016. Midlene tas fra posten som i 2015 er avsatt til
vern/vedlikehold av egne bygninger.
Sak 17/15

Vardø Restored
Prosjektleder Svein Harald Holmen presenterte Vardø Restored. Dette er ett av 18
prosjekter som har fått verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren i 2015. Prosjektet har
som mål å utvikle en nasjonal modell for stedsutvikling med utgangspunkt i Vardøs
kulturminner. Prosjektet eies av Varanger Museum og finansieres i hovedsak av
Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune, i tillegg til at satsingen
utløser betydelige andre offentlige midler, først og fremst fra Kulturminnefondet.
For Varanger Museum er Vardø Restored en svært viktig arena, og trolig den kanalen
som ulike offentlige og private aktører utenfor vår egen region møter museet
gjennom. Det er derfor avgjørende at prosjektet oppfattes som solid forankret i
museets styre og organisasjon.
Prosjektet har en egen styringsgruppe, med representanter fra bl.a. fylkeskommunen
og Vardø kommune.

Vedtak:
Styret tar presentasjonen til etterretning og ønsker om mulig en videre satsing i
samarbeid med andre aktører. For å tydeliggjøre tilhørigheten til Varanger Museum
og det regionale perspektivet ber styret om å bli holdt orientert om tildelinger, planer
etc.
Sak 18/15

Situasjonen i Vardø
Sissel Holt tok opp situasjonen for avdelingen i Vardø. Etter at avdelingen flyttet ut av
Lushaugen høsten 2011, har situasjonen for samlingene og for de museumsansatte
vært lite tilfredsstillende, og den store gjenstandssamlingen har ikke vært tilgjengelig
for publikum. Hun tok til orde for at Vardø må få førsteprioritet så snart «NRK‐saken»
i Vadsø er i havn. Direktøren bekreftet inntrykket av at det bl.a. ikke er
tilfredsstillende oppbefaringsforhold for kulturhistorisk gjenstandsmateriale ved det
provisoriske museet i Gamleskolen, og at ressurssituasjonen generelt ikke er god ved
avdelingen i Vardø. Styreleder og flere styremedlemmer utrrykte at en bedring av
situasjonen i Vardø må stå øverst på listen etter at vi er i mål med flytting og
oppgradering i Vadsø, men det ble ikke fattet noe vedtak i saken.

Neste styremøte er i Vadsø 22. september.

Frans‐Arne Stylegar
sekretær for styret
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