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Saksfremlegg
Styret i Vest-Agder-museet velges for fire år og styreperioden følger kommune/fylkestingsvalgene. Hele styret er på valg, gjenvalg er mulig og det er ingen
begrensning på antall perioder en kan sitte i styret. Avgående styre sitter frem
til og med godkjenning av årsregnskap og årsmelding for foregående år. Nytt
representantskap oppnevnes også i forbindelse med kommune-/fylkestingsvalg.
Praksis er at representantskapet på våren velger ny valgkomité og nytt styre
styre i samme møte. «Gammel valgkomité» legger frem forslag til nytt styre.
Nytt styre trer normalt i funksjon fra april/mai året etter
kommune/fylkestingsvalget. De ansattes representanter velges for to og to år og
følger ikke samme valgperiode som styret for øvrig. Ansattes representanter
velges av og blant de ansatte.
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Dagens styre har med andre ord siste møte i slutten på februar 2020, men
fungerer frem til nytt styre har konstituert seg i mai/juni 2020.
I 2012 gjennomførte Vest-Agder-museet en organisasjonsevaluering. En av
anbefalingene i denne var å etablere en instruks for hvilke sammensetning og
kompetanse styret i VAM bør inneha. Instruksen ble utarbeidet av SonConsult
og siden vedtatt av representantskapet i Vest-Agder-museet.
Instruksen peker på noen generelle kompetanseområder som styret samlet bør
ha:
•

Styrearbeid og relevant ledelse (dette er særlig viktig for styrets leder)

•

Lokal forankring

•

Økonomistyring

•

Politikk og forvaltning (offentlig administrasjon)

•

Marked, salg og reiseliv

•

Museumsfaglig eller forskning

•

Forretningsdrift/næringsliv

•

Medier/mediehåndtering

•

Mangfoldskompetanse

•

Internasjonal erfaring

Mer konkret bør styrets kompetanse innenfor disse fagområdene tilpasses de
prosjekter og utfordringer museet står overfor i kommende styreperiode. Det er
naturlig at avgående styre peker på hvilke prosjekter påtroppende styre bør har
best mulig kompetanse til å håndtere, samt hvilke kompetanse nåværende styre
mener påtroppende styre bør innha.
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Direktøren vil peke på følgende oppgaver som særlig viktige i kommende
periode:
-

Finansiering og etablering av nytt museumsbygg og magasin.

-

Ytterligere byggeprosjekter knyttet til publikumsmottak, lager osv. ved
flere avdeling.

-

Økte krav til egeninntjening og økt besøk.

-

Finansiering av driften ved museets teknisk-industrielle anlegg, samt
vedlikehold av museets bygningsmasse.

-

Forankre VAM både i regionalt og som en nasjonal aktør.

Med dette som bakgrunn mener direktøren særlig kompetanse innenfor
økonomi, markedsføring, kommersialisering, media/pr. og politisk arbeid vil
være særlig viktig i neste periode. Styret bør videre sikre både en god lokal og
regional forankring, men også bidra til å sikre nettverk nasjonalt.
I tråd med instruks for valgkomiteen er det administrasjonen i Vest-Agdermuseet som kaller inn til første møte i valgkomiteen. Administrasjonen kan i
den forbindelse overlevere styrets innspill.

Forslag til vedtak
Styret har følgende innspill til valgkomiteen for nytt styre i Vest-Agder-museet:
(styrets innspill).
Administrasjonen overbringer innspillene i forbindelse med første møte i
valgkomiteen.

Vest-Agder-museet IKS
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