PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS
Tidspunkt:
Møtested:

Fredag 11. desember 2015 kl 10.30‐13.00
Grenselandmuseet

Til stede:

Wenche Pedersen, Rolf Randa, Sissel Holt, Tore M. Larsen, Ester Niemi Rystrøm, Kurt
Wikan
Fra administrasjonen møtte Frans‐Arne Stylegar (direktør/sekr. for styret), Monica
Dahl, Kaisa Malieniemi, Silja Andersen

Forfall:

Remi Strand, Synnøve Fotland Eikevik

Saker til behandling:
Sak 28/15

Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:
Innkalling/dagsorden godkjent

Sak 29/15

Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøter 15. oktober og 2. november
Protokoll utsendt tidligere.

Vedtak:
Protokoll godkjent.
Sak 30/15

Foreløpig budsjett for 2016

Vedtak:
Det foreløpige budsjettet for 2016 godkjennes. Budsjettet forutsetter at
eierkommunene følger tilskuddsmodellen som er fastlagt i selskapsavtalen. Dersom
det blir endringer ved budsjettmøter i fylkestinget og i kommunestyrene, lages det
forslag til endret budsjett til neste møte i februar 2016.
Styret presiserer at finansieringen av museet (tilskudd fra fylkeskommunen og
kommunene, samt egeninntjening) må økes om virksomheten skal opprettholdes på
dagens nivå, og helst styrkes, i årene som kommer.
Styret ber om at det i fremtiden også utarbeides en tekstlig del til budsjettet.
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Sak 31/15

Vardø Restored
Museumsprosjektet Vardø Restored, som er forankret ved avdelingen i Vardø, er blitt
tilgodesett med 3 mill. kr gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og
V/Krf.
Dette gir muligheten til å løfte arbeidet med kulturarvbasert stedsutvikling og
restaureringshåndverk til et nytt nivå, og viser at det bør være realistisk å sikre
permanent finansiering av Restored i årene fremover. Samtidig gir det en åpning for å
utvide satsingen på antikvarisk håndverk og kulturarvbasert stedsutvikling til hele
museets geografiske virkeområde.

Vedtak:
Styret i Varanger museum hilser den statlige satsingen på Vardø Restored velkommen
og ønsker at prosjektet utvides til Varanger museum som helhet.
Styret ber videre om at det forberedes en sak om de bygninger som forvaltes av
museet, og med forslag til løsning(er) på utfordringene knyttet til vedlikehold og
eierskap.
Sak 32/15

Gruvenedleggelsen i Sør‐Varanger
Nedleggelsen av SVG har store negative konsekvenser for Sør‐Varangersamfunnet.
Museet må forholde seg aktivt til den pågående avviklingsprosessen.
Grenselandmuseet følger med på hva som skjer, slik man har mulighet til å følge med
på oppryddingen, og vil kontakte DnB, som har pant i boet, for å synliggjøre at Sør‐
Varanger kommune eier deler av inventaret. Det gjelder et lokomotiv, to dumpere og
en kran. Santa Barbara vil være en symbolsk viktig gjenstand å ivareta.
Som privateid selskap, med privat eiendom, er ikke en omfattende ny innsamling noe
museet tar sikte på denne gangen, slik som ved nedleggelsen i 2006. Det er selve
gruvehistorien i lokalsamfunnet som er fokus for museets dokumentasjon og
formidling. Museet vil likevel være oppmerksomme på hva som kan være aktuelt å ta
vare på av ting fra driften, f.eks personlig utstyr, eller andre ting, noe vi vil vurdere
fortløpende etter hvert som det blir aktuelt.
Når det gjelder det allerede innsamlede materialet fra tidligere drift, vil vi se ny
dokumentasjon i forlengelsen av det, for å kunne trekke flere linjer i vårt arbeid med
gruvehistorien i grenselandet‐ som moderne drift kontra eldre og
samfunnsendringer. Ny dokumentasjon ved foto og intervju er strategier i dette
arbeidet, samt å ta vare på f.eks avisutklipp om prosessen for arkiv.

Vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Sak 33/15

Samiske og kvenske parallellnavn på museet/avdelingene
I kjølvannet av styrets diskusjon og vedtak om nytt navn på avdelingen i Vadsø/det
tidligere NRK‐bygget er det innkommet en uttalelse fra Språkrådet/Kvensk
stedsnavnstjeneste (vedlagt). Stedsnavnstjenesten anmoder bl.a. museet om å ta i
bruk kvenske parallellnavn på sine avdelinger.
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Administrasjonens oppfatning er at dette er et godt innspill. Situasjonen i dag er at
museet ikke har offisielle navn på andre språk som brukes i regionen enn norsk, selv
om det i enkelte sammenhenger har vært brukt oversettelser på bl.a. finsk og russisk.
Varanger museum ønsker å fremstå som en aktiv kultur‐ og samfunnsaktør i de
multikulturelle og ‐etniske grenseområdene nordøst i landet, og det er ikke unaturlig
at dette gjenspeiles også i navn og logo.
Det må være en forutsetning at den etniske og språklige bredden i Varanger blir
hensyntatt. Etter administrasjonens oppfatning bør det derfor innarbeides så vel
nordsamisk som russisk navnebruk ved siden av kvensk (og/eller finsk).
Vedtak:
Styret ber administrasjonen utrede en løsning for 1. parallellnavn og 2. evt
konsekvenser for logo/grafisk profil som bedre gjenspeiler Varanger museums rolle i
egen region.
Sak 34/15

FeFos verneverdige tømmerkoier i Pasvik
Rolf Randa presenterte situasjonen for FeFos verneverdige koier i Pasvik. To
skogvoktergårder ble anlagt ved Vaggatem i 1903, som et ledd i norsk
suverenitetshevdelse i grenseområdet. Skogvokterne fikk også pålegg om
grenseoppsyn. Gårdene var bemannet frem til krigen, og også siden, men da ikke
med grenseoppsyn som en del av virksomheten. Da området ble deddemt på 1960‐
tallet, ble flere bygninger flyttet til det såkalte Gjøkhotellet i Pasvik av Statskog, der
de inngikk i en museal kontekst. Gjøkhotellet ble overtatt av FeFo i 2005, og leid ut.
Leieavtalen går nå ut. Randa uttrykte bekymring for om vernehensynet blir
tilstrekkelig ivaretatt av utleier og leietaker, og refererte at det har vært på tale med
avhending osv.

Vedtak:
Styret ber administrasjonen følge utvikliingen i saken nøye, og evt. komme tilbake
med egen sak til styret.
Sak 35/15

Revisjon for 2015

Vedtak:
Styret ber adm. om at det innhentes flere tilbud, og deretter velger det gunstigste.

Frans‐Arne H. Stylegar
sekretær for styret
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