
Styremøte 21. juni 2012. 
 
Tid: torsdag 21. juni kl. 11.00 – 15.30 
Sted: Bergen byarkiv  
 
Til stede: Mads Langnes,  Ann Tove Manshaus, Tor Ingve Johannessen, Cecilie Lintoft, Marion Sørensen og Karin 
Gjelsten 

Forfall: Ole Stian Hovland og Torleif Lind 
 
Saksliste: 
 
1. Konstituering av styret 
2. Regnskap 
3. Behandling av «Utkast til lov om Norsk Kulturråd» (se vedlagte brev, samt e-post fra LLP 10.05.12) 
4. Studietur/arbeidsseminar for styret 
5. Orienteringssaker: 
- Fylkeskommunens administrasjonshistorie 
6. Eventuelt 
 
 
1 Torleif Lind ble gjenvalgt som nestleder. 
 
Sak nr. 2. og sak nr. 4 ble behandlet sammen 
 
Sekretæren hadde meldt forfall, og regnskapstallene kunne ikke legges fram.  
Av de 200 000 som var satt av til 25-årsmarkeringen, er det klart at ca 70 000 ble brukt. 
Dette gjør at LLP for tiden har en økonomisk «buffer». 
 
Flere av våre medlemmer har reagert på at LLP ikke skal ha en egen utsending til ICA-kongressen i 
Brisbane, Australia. LLP tok kontakt med Ellen Røsjø, som sa seg villig til å representere LLP. Ellen 
Røsjø får kr 10.000,- i støtte fra LLP. Hun får også støtte fra Norsk Arkivråd. 
 
Styreleder får kr 5.000,- i reisestøtte til Canada (Vancouver og Montreal), og har allerede mottatt 
støtte fra Arkivarforeningen. LLP ønsker at styreleder også skal ha fokus på dokumentasjon av 
urbefolkning/minoriteter i canadiske arkiver. 
 
Styret hadde i januar 2012 arbeidsseminar i Trondheim, noe styremedlemmene syntes var svært 
nyttig. Styret ønsker å gjenta dette i januar 2013. Budsjett: mellom kr 30.000 og 50.000, alt etter 
muligheter og behov.  
 
3.   Dokumentet «Utkast til lov om Norsk Kulturråd», ble gjennomgått. Sekretariatet skal levere høringssvar, og 
det er ønske fra LLPs styre om at det meldes inn at forskriftene må ha fokus også på støtteordninger til (privat-
)arkiv. Sekretariatet fikk gode tilbakemeldinger for dokumentet som ble levert angående Kulturmeldingen 
2014, et dokument som det kan vises til i ulike sammenhenger. 

 
5. Orienteringssaker: 
- Fylkeskommunens administrasjonshistorie 
 
6. Eventuelt 
Samisk arkiv leverer gratis depot-tjenester til samiske kommuner. LLP tar saken videre etter nærmere 
innspill fra Marion Sørensen.  

 


