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Saksfremlegg
Det vises til styresak 46/10 DBVA. Styret fattet ifm behandlingen denne saken følgende vedtak:
På grunn av manglende vedlegg til saken ble denne utsatt btil neste styremøte.
Vi gjentar for ordens skyld selve saksframlegget nedenunder, og vedlagt saken følger utkast til
vedtekter.

DIGITALE BILDER I VEST-AGDER
DBVA (digitale bilder i Vest-Agder) har på møte om videre drift 1.9.2010 vedtatt å skifte navn
til DBA (Digitale Bilder i Agder). Bakgrunnen for navneskiftet er at Setesdalsmuseet har meldt
seg inn, og at man for fremtiden ønsker større deltakelse fra institusjoner i Aust-Agder.

I møte 1.9 ble forslag til vedtekter lagt frem og enkelte endringer gjort. Endelige vedtekter ble
vedtatt av medlemsinstitusjonene. Vedtektene skal legges frem for VAM sitt styre før de trer i
kraft. Vest-Agder-museet har aktivt bidratt i prosessen med utarbeidelse av vedtekter.
Administrasjonen mener at nåværende vedtekter er et godt utgangspunkt for videre drift av
DBA.
VAM har i henhold til vedtektene arbeidsgiveransvar for den / de som er ansatt i DBA.
VAM forplikter seg til årlig å bidra med minimum kr 125.000,- til drift av DBA. I tillegg kontor
og driftskostnader. Dette gjøres etter interne omdisponeringer i VAM administrasjon og på
avdelingenes budsjetter. Som gjenytelse for driftstilskuddet får VAM konkrete
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digitaliseringstjenester av DBA.

VAM deltar i styringsgruppa for DBA. Ved stemmelikhet har Vest-Agder-museet
dobbeltstemme. Ved oppløsning av DBA tilfaller utstyr og inventar som tilhører DBA VAM.
Det skal lages individuelle samarbeidsavtaler med hver av medlemsinstitusjonene.
Det søkes VAF om driftstilskudd til DBA slik at man i utgangspunktet kan ha en person ansatt i
100% stilling. Dersom det ikke gis tilskudd, baseres driften inntil videre på nåværende
finansiering gjennom medlemsinstitusjonenes kontigenter. Dette tilsvarer 50% stilling. Videre
drift av DBA iverksettes 01.01.2011.

Forslag til vedtak:
Styret i Vest-Agder-museet godkjenner forslag til vedtekter for DBA. Videre drift av DBA
igangsettes fra 01.01.2011.

Vedlegg
Forslag til vedtekter

Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no
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