Protokoll styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum
Tid: 6. april 2021, kl 10.15 – 12.30
Sted: teams
Til stede:
1. Einar Lund, leder
2. Lilli Husby, styremedlem
3. Iver Nordseth, styremedlem
4. Henrik Stensønes, styremedlem
5. Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
6. Maja Frønes, ansattvalgt
7. Douglas Wilmot, ansattvalgt
Geir Stave, direktør

Sak 27/21

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

Sak 28/21

Godkjenning av protokoll styremøte 25. februar 2021
Vedtak: Styret godkjenner protokoll 25. februar 2021.

Sak 29/21

Daglig leders rapport
- Oppfølging av arbeidsmiljøkartleggingen
- Museumsmelding Kristiansund kommune
- Personalsituasjon
- Styreseminar 22.-23. april
- Museumsmeldingen – Musea i samfunnet
Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Sak 30/21

Veien videre – status konsolideringsprosess
Vedtak:
1. Styret går inn for at «Veien videre» når det gjelder konsolideringsprosessen
organiseres som et prosjekt som tar utgangspunkt i premissene for et
konsolidert museum i sin helhet, jfr. vedtak i KNF 9.11. 2020 og tidligere
styrevedtak.

2. Styret ber om at det blir lagt fram en prosjektplan som konkretiserer hele
konsolideringsprosessen samlet der også arbeidet med museene på Smøla og
eierstruktur til eiendommene inngår. Berørte eiere skal være representert i
prosjektet og det skal forankres politisk. Det skal leies inn ekstern
prosjektrådgiver.
3. Før det legges fram en helhetlig prosjektplan skal det gjennomføres et
dialogmøte med fylkeskommunen sammen med styret og direktør, før
utgangen av april.

Sak 31/21

Årsmøte 2021
Vedtak: Styret ber direktør sende sakspapirer til årsmøtets representanter slik
som behandlet i møtet.

Sak 32/21

Status Geitbåtmuseet
Vedtak:
1. Styret ser at det trengs tid og finansiering til å forberede en utstilling og støtter
en utsettelse av åpningen til 2022.
2. Styret vedtar at det blir stilt et forskudd til disposisjon innenfor en ramme på
kr. 500.000 utover den bevilgningen som er gitt i budsjett for 2021 til
prosjektet for å komme i gang med arbeidet som kreves for å lage en utstilling
fram til åpningen. Forskuddet skal nedbetales med ekstraordinære tilskudd som
blir bevilget til prosjektet samt eksterne midler som er/blir omsøkt – jf
statusrapport.

Sak 33/21

Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund
Orientering ved Lilli Husby, Einar Lund og Geir Stave.
Vedtak:
1. Styret tar orienteringen til etterretning.
2. Med henvisning til romprogram for Folkets Hus mener styret at
kontorløsningen som er foreslått er lite tilfredsstillende for å dekke behovet for
kontorplasser for SNM. Styret ber brukerkoordinator sammen med
brukergruppa å se nærmere på forslaget for å finne en bedre løsning, både ifh
til plassering og areal.

Sak 34/21

Eventuelt
MF: Det er vanskelig for Katarina Wedelsbäck-Bladh å reise mellom Sverige
og Norge, dette kan skape utfordringer for skjøtsel og formidling i Svinviks
arboret.

HS: Kristine Reitan i Kristiansund kommune begynner i ny jobb for Møre og
Romsdal fylkeskommune fra 1. august, hun skal bl.a. arbeide med
museumssaker.
GS: Til styremøte 27. mai vil det bli lagt inn en omvisning i magasinet i
Knudtzondalen.
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