
 

Referat fra styremøte 18. juni 2020 

Til stede:  
Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmer Gunnhild 
Engstad, Jan Tore Helle, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard Ellingseter 
og Silje Fylkesnes. Varamedlem Ingebjørg Eidhammer var også på møte.  

Forfall: Bjørg Ida Berget. 

Ranveig Låg Gausdal var ikke til stede under behandlingen av sak: 42, 43, 50 og 51.  

Bård Raustøl og Silje Fylkesnes var ikke med i diskusjonen om fordeling av stipendstøtte 
under sak 48, grunnet at det var søknader fra deres egne institusjoner.  

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 09:00 til 11:10.  

Saksliste og dagsorden:  
 
Sak 40/2020: Referat fra det konstituerende styremøtet 19. mai   
Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.  
Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 41/2020: Referat fra landsmøtet 19. mai 

Innledning: Har blitt godkjent av de som skulle underskrive protokollen.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 42/2020: Regnskap til og med 31. mai 2020 

Innledning: Regnskap til og med 31. mai 2020. Kjetil orienterte.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 43/2020: Innføring i reiseregning 

Innledning: Kjetil Landrog ga en kort informasjon om bruk av appen Go Mobile, og levering 

av reiseregninger gjennom denne.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 44/2020: Søknad til Kulturrådet 2021 

Innledning: Det ble vist til utkast utsendt til styret i forkant av styremøtet. Styret diskuterte 

utkastet og ga innspill under møtet.  

Vedtak: AU fikk fullmakt til å levere søknad innen fristen 1. september, forutsatt at signaler 

fra styret tas inn i endelig søknad.  



 

Sak 45/2020: Privatarkivkonferansen 2020 

Innledning: Programmet er ferdig, men konferansen har på grunn av koronapandemien blitt 

utsatt til 30. november – 1. desember. Kjetil orienterte om programmet. Det ble foreslått at 

det åpnes forpåmelding til konferansen rundt 1. september. Konferanseavgiften ble foreslått 

til om lag det samme som i 2017 og 2018: 4200 kroner for hele programmet, inkludert 

middag. Det blir lagt opp til at konferansen skal gå i balanse.  

Vedtak: Styret støttet planen til program skissert i innledningen.   

Sak 46/2020: Studietur 

Innledning: Kjetil og Bård har i samarbeid utarbeidet et forslag til program for studietur, jf 

utkast som ble sendt ut med innkallingen. Det har i tidligere styremøter blitt avgjort at den 

skulle avholdes i Norge, og gå til Kristiansand og Arendal 14.-16.9.2020. Dette ser ut til å 

kunne gjennomføres slik dagens anbefalinger foreligger når det gjelder korona-pandemien. 

Studieturen forutsetter at deltakerne reiser til Arendal dagen før, altså den 14. september, 

slik at det blir to fulle dager med program 15.-16. september, og forlater Kristiansand tidlig 

ettermiddag den siste dagen.  

Vedtak: Styret støttet forslaget for studietur.  

Sak 47/2020: Styringsrådet - utviklingen av Digitalarkivet 

Innledning: Under møtet mellom KAI-lederne og Arkivverket den 15. mai, var det et bredt 

ønske blant KAI-lederne om at Arkivforbundet fikk en plass i styringsrådet. Den 27. mai 

sendte riksarkivar Inga Bolstad en epost til Ranveig om at Arkivforbundet var ønsket inn som 

medlem i styringsrådet. Dette stiller Arkivforbundet seg positive til. Det er for oss vesentlig 

at den som representerer oss i et slikt styringsråd har god kjennskap til infrastruktur, praksis 

og utfordringer når det gjelder langtidslagring, tilgjengeliggjøring og digitalisering av 

opprinnelig analogt materiale. AU hadde i forkant innstilt på at Jan Tore Helle blir 

Arkivforbundets representant i styringsrådet. 

Vedtak: Arkivforbundet melder Jan Tore Helle som Arkivforbundets representant i 

styringsrådet.  

Sak 48/2020: Stipend 2020 

Innledning: Stipendet for Arkivforbundet ble på landsmøtet bestemt økt fra 50.000 kroner til 

75.000 kroner. Det ble på styremøtet den 11. mars besluttet å endre innretningen på 



 

stipendet over til finansiering av studieturer, da flere av søknadene vi har fått de siste tre 

årene hadde formål som like gjerne kunne vært finansiert av prosjekt- og utviklingsmidlene 

til Arkivverket, og styret mente at en slik overlapping mellom ordningene er 

uhensiktsmessig. Vi hadde satt søknadsfristen til den 1. juni, og det var kommet inn 8 

søknader fra 7 medlemsorganisasjoner med en total søkesum på 235.530 kroner innen 

fristens utløp. Dette var marginalt færre enn i fjor, da vi hadde 12 søknader, men flere enn 

søknadene fra 2018. En kan nok regne med at usikkerheten på grunn av korona-pandemien 

forhindret at det kom enda flere søknader innen fristen. Med tanke på den spesielle 

situasjonen vi har levd i de siste tre månedene kom det flere søknader enn sekretariatet 

hadde regnet med, og flere av dem er relevante og gode. AU hadde behandlet søknadene i 

forkant av møtet, og la frem en innstilling til styret som vedlegg til innkallingen.  

Vedtak: Styret tildelte stipend etter innstilling fra AU.  Men det ble vedtatt en liten justering 

av midler mellom to det ble gitt stipend til etter forslag fra Geir Håvard Ellingseter.  

Støtten til stipend for 2020 går til: 

1) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) søkte om reise for å besøke Nasjonal-

biblioteket i Mo i Rana og vil motta 27.000 kroner 

2) Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) søkte om studietur til blant annet Kartverket i 

Hønefoss og vil motta 10.000 kroner.  

3) Sør-Troms museum søkte om en studietur til statsarkivet i Tromsø og vil motta 10.000 

kroner.  

4) Østfoldmuseene søkte på vegne av dem selv og de fylkeskoordinerende leddene for 

privatarkiv i Viken og Arbark om en studietur til Aust-Agder museum og arkiv, avdeling 

KUBEN og de vil motta 28.000 kroner.  

Sak 49/2020: Oppfølging av Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket 

Innledning: Vi har på flere styremøter i 2020 diskutert oppfølgingen av Kulturdepartementet 

i forbindelse med våre to brev, vedrørende arkivstrategi og involvering i arkivsektoren, samt 

de midlene Nasjonalbiblioteket og Arkivverket ble tildelt. Det har også vært forespørsel om å 

møte statssekretæren i departementet.  

Nå har vi blitt invitert til et halvtimes møte med statssekretæren den 25. august. Her vil 

styreleder og generalsekretær møte for Arkivforbundet. Vi har også planer om å møte KS, 



 

ulike medlemmer av familie- og kulturkomiteen på Stortinget neste halvår, blant annet for å 

ta opp muligheten for økte prosjekt- og utviklingsmidler, samt støtte til en nasjonal 

arkivstrategi.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.   

Sak 50/2020: Styremøter 2020 Oppdatert årsplan og årshjul 2020 

Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. 

Vedtak: Ble tatt til orientering.   

Sak 51/2020: Eventuelt 

 

Prosjekt og utviklingsmidler:  

Styreleder i Arkivforbundet Ranveig Låg Gausdal sendte på starten av møte over et utkast til 

utlysningstekst for prosjekt- og utviklingsmidlene hun den 15. juni hadde mottatt fra 

spesialrådgiver Sigrun Rasmussen til uttalelse.  

Vedtak: Dette ble satt av tid til å lese utkastet, og styret hadde så en påfølgende diskusjon. 

Det ble en enighet om å sende en uttalelse til Arkivverket, etter at det hadde blitt godkjent 

per e-post. Uttalelsen ble sendt til Arkivverket dagen etter.  

Strategi for folkemusikk og folkedans: 

Silje Fylkesnes fortalte det skal lages en ny Strategi for folkemusikk og folkedans. 

Departementet ønsker innspill til arbeidet innen 30. november 2020. Strategien vil 

tydeliggjøre statens ansvar og oppgaver på feltet, og skissere virkemidler som kan bidra til 

bedre måloppnåelse. Arkiv og formidling er sentralt av hva de ønsker tilbakemelding på:  

• Hvordan kan det best legges til rette for mest mulig effektiv bevaring og arkivering av 

relevant materielt og immaterielt innhold fra folkemusikk og folkedansfeltet. 

• Hvordan kan det best legges til rette for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring av 

dette materialet? 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-folkemusikk-og-folkedans/id2705425/ 

Vedtak: Vi vil ta kontakt med Norsk senter for folkemusikk og folkedans og innhente 

synspunkter også fra andre medlemmer som denne berører, med sikte på å komme med 

innspill innen fristen.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-folkemusikk-og-folkedans/id2705425/

