Protokoll
Styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum
Tid: Torsdag 15. oktober 2020, kl 09.00 – 10.30
Sted: gjennomført via teams
Til stede:
Styremedlemmer:
Forfall:
1. Einar Lund, leder
Douglas Wilmot, ansattvalgt
2. Lilli Husby, nestleder
3. Iver Nordseth, styremedlem
4. Henrik Stensønes, styremedlem
5. Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
6. Maja Frønes, ansattvalgt
Geir Stave, direktør
Sak 72/20

Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 73/20

Godkjenning av protokoll styremøte 10. september 2020
Vedtak: Styret godkjenner protokoll styremøte 10. september 2020.

Sak 74/20

Daglig leders rapport
- Statsbudsjett 2021
- Regionalt kystpilegrimssenter
- Personalorientering
- Arbeidsmiljø
Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering. Styreleder og direktør
utarbeider et notat ifb med statsbudsjett 2021.

Sak 75/20

Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund
Alle aktører i prosjektet var samlet til et oppstartsmøte i Caroline 30.
september, for avklaring av fremdrift og av forventninger til prosjektet.
Jarle Sanden, som brukerkoordinator for SNM, møter månedlig prosjektlederne
og direktør.
Det skal være møte i samhandlingsforumet fredag 16. oktober. Fra SNM er
styreleder innkalt, men også Hildegard Meese og Geir Stave skal innkalles.
Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

Sak 76/20

Høringsuttalelse Todalsfjordprosjektet
Lilli Husby tok opp spørsmål om hennes habilitet i denne saken. Styret har
vurdert det dithen at hun er habil.
I styrets behandling kom følgende bemerkninger:
- Einar Lund, styreleder er medunderskriver/avsender av merknadene
- Det skrives en innledende setning om at SNM er positiv til prosjektet, med
ønske om en god løsning som ivaretar alle hensyn
- Høringsuttalelsen følges opp med et utspill i media
Vedtak: Styret slutter seg til «Merknader til kommunedelplan for fv 670
Todalsfjordprosjektet», slik som forelagt styret og med styrets bemerkninger.

Sak 77/20

Eventuelt
Geir ga en redegjørelse for sykefraværet i SNM pr i dag, og kort om hvordan
oppgaver er ivaretatt ved sykefravær.
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