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-

Protokoll fra representantskapsmøtet 15. mars 2019

Saksfremlegg
I forbindelse med representantskapets behandling av styrets årsberetning for 2018 med
regnskap og Vest-Agder-museets årsmelding for 2018 ble det fattet følgende
supplerende vedtak:
-

For fremtiden ønsker representantskapet at frivillig virksomhet/
venneforeningsarbeid rapporteres og verdisettes på en hensiktsmessig måte.

-

Representantskapet ber Styret legge frem en oversikt over bygningsmessige
utfordringer til neste møte.

I tillegg var representantskapet opptatt av museets mulighet til å ta inn lærlinger.
Direktøren vil foreslå til styret følgende oppfølging av de tre sakene:
1. Ang. verdisetting av frivillig innsats: Fra og med årsmeldingen for 2019 legges
dette inn som del av styrets årsberetning.
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2. Ang. bygningsmessige utfordringer: Museet har tidligere lagt frem en sak til
styret med oversikt over den antikvariske og ikke-antikavariske
bygningsmassen museet forvalter eller benytter, samt hvem som har ansvar for
vedlikehold og vedlikeholdstilstanden.
Kulturdepartementet har i 2019 bedt om en gjennomgang av alle
museumsbygg i landet, inkludert angivelse av tilstandsgrad. For Agder
planlegges denne utarbeidet av Vest-Agder-museet og Aust-Agder museum og
arkiv i fellesskap. Denne vil være klar i slutten på 2019, men det er usikkert
om den vil være klar til høstens representantskapsmøte (det er snakk om ca.
350 bygninger som skal gjennomgås).

Det foreslås at museet utarbeidet en oppdatert oversikt til styret over museets
bygningsmasse, hvem som har vedlikeholdsansvar og hvor vidt byggene har
normalt vedlikeholdsnivå eller ikke, innen styremøtet 30. oktober 2019.
3. Ang. mulighet for å ta inn lærlinger: Museet har undersøkt muligheten rundt
dette, og vil legge frem en egen sak knyttet til muligheter og utfordringer
knyttet til å ta inn lærlinger i Vest-Agder-museet.

Forslag til vedtak
1. Styret ber om at innsatsen som legges ned av venneforeninger og andre
frivillige forsøkes estimert og verdisatt på en hensiktsmessig måte.
2. Styret ber om en sak, senest i styremøtet 30. oktober, knyttet til forvaltning
drift og vedlikehold av Vest-Agder-museets bygningsmasse. Saken sendes
videre til representantskapet.
3. Styret ber administrasjonen legge frem en sak knyttet til muligheter for
lærlinger i Vest-Agder-museet.

Vest-Agder-museet IKS
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