Arkeologisk museum
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Referat fra ledermøte 21.01.14

Til:
Aud-Rigmor Eltervåg, Helge Sørheim, Svanlaug Takle, Eli-Christine Soltvedt, Karstein Dalaker, Tor Vestrheim,
Håkan Petersson, Tore Helge Olsen, Arne Johan Nærøy, Anne Kari Skår, Kristin Armstrong Oma, Eva Nord,
Ragnhild Nordahl Næss, Mari Høgestøl

Til stede:
Tor Vestrheim, Håkan Petersson, Arne Johan Nærøy, Kristin Armstrong Oma, Eva Nord, Mari Høgestøl

Dato:
Tid:
Sted:

21.01.2014
0830
Direksjonsrommet

Saksliste:
1. Referat fra møte 14.01.2014 ble godkjent.
2. Referat fra møte i FIF – oppfølging av NFR programmet
NFR ber om tilbakemelding fra FiF og museene om oppfølgingen av FiF programmet i henhold til intensjonene om
samarbeid og utvikling av museenes forsknings- og formidlingsarbeid. Ledermøtet diskuterte ulike sider ved dette og
arbeidet med en slik tilbakemelding fra AM. Frist for tilbakemelding fra museene er 15. februar. FiF vil diskutere
svarene i felles møte i mars. Saken tas opp på senere møte.
3. Museumsstyret møte 29.1.2014.
Forslag til saksliste for museumsstyret ble gjennomgått. Hovedtema blir AM årsplan 2014 og HMS arbeidet ved AM.
Administrasjonen vil ha formøte med styreleder for drøfting av sakslisten. Før møtet vil det bli gitt informasjon om de
store forvaltningsprosjektene koblet opp mot «Transportkorridor vest».
4. Regnskapsstatus 2013
Arbeidet med årsregnskap for 2013 er i ferd med å bli avsluttet. Det vil bli lagt frem i museumsstyret i møte
29.1.2014. Regnskapet vil komme ut i nær balanse, noe som også er vår målsetting for 2013.
5. Informasjon fra avdelingene
I tillegg til vanlig drift er det fokusert på følgende:
Ledelsen vil særlig arbeide med budsjett for nytt formidlingsbygg og arbeidet med ny bemanningsplan.
Fornminne arbeider for fullt med å få på plass nye prosjekter for feltsesongen 2014.
Konserveringsavdelingen arbeider med å rekruttere steinkompetent bemanning til Domkirkeprosjektet.
Formidlingsavdelingen ser på bemanningsplan for nytt formidlingsbygg samt planlegging av museumsnatt
høsten 2014.
Samlingsavdelingen nevner prosjekt på Museum Stavanger om digitalisering av årbok og gamle registreringer
som er koblet mot våre Helliesen kart. AM skal innenfor MUSIT rammen, gjennomføre en virksomhetsanalyse
som grunnlag for ny IT arkitektur i MUSIT. Prosjektet skal ferdigstilles 15 mai.
Administrasjonen har hatt kapasitetsproblem p.g.a sykefravær. I samarbeid med Statsbygg er ombygging av
administrasjonen under planlegging.
Enkelte av avdelingene er inne i en periode med gjennomføring av utviklingssamtalene.
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6 Eventuelt
Forslag til adresseliste for utsending av AM-oppdragsrapport ble gjennomgått og godkjent.

Stavanger, 21.01.2014

Arne Johan Nærøy
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