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Saksliste:
1. Referat fra møte 29.4.14
Referatene fra møtet 29.4.14 godkjennes.
2. Avspaseringsregler
Det viser seg at det er ulike oppfatninger av hvordan avspasering skal praktiseres for ansatte med
forskningstid. Tor utarbeider et notat som summerer opp gjeldende regler og retningslinjer.
3. Samarbeid mellom museene i Stavanger i sommer
Ledergruppen slutter seg til samarbeidet mellom museene i Stavanger som innebærer at ansatte
ved museene i Stavanger, dvs. Oljemuseet, MUST og AM, med familie har gratis adgang til disse
museene i perioden 1.6.-1.9.14.
4. Mulig utleie til St. Petri menighet
I fm. oppussing av egne lokaler har menighetens barne- og ungdomsarbeid behov for lokaler i neste
skoleår fra mandag til fredag fra kl. 13 til kl. 15.
Ledergruppen ønsker at avdelingen, under forutsetning av at utleien lar seg organisere på en god
måte, gir St. Petri menighet et tilbud om leie av møterommene 1-2-3.
5. Studieplass for en stipendiat
Vi har fått en forespørsel fra phd-student ved Stockholmsuniversitetet, Linn Eikje, om en mulig
kontorplass hos oss.
Ledergruppen er positiv til å gi henne en studieplass og ber Else I. Bjørkhaug undersøke
mulighetene for at vi skal kunne tilby henne, og andre stipendiater, en slik plass, og vurdere
praktiske tidsbegrensninger.
6. Sammensetning av Redaksjonsutvalget og Forlaget
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I forbindelse med pensjonering er det aktuelt å vurdere sammensetningen av Redaksjonsutvalget
og Forlaget. Håkan tar kontakt med Einar og drøfter mulige alternativer.
7. Konkursbehandlingen i Stange Tre & Boligservice AS
Bobehandlingen er nå i hovedsak avsluttet. Det ble innmeldt 73 krav, oppsummert til rundt 15 mill.
kroner. Av mottatt sluttredegjørelse fra bobestyrer, fremgår at det ikke er grunnlag for utbetaling
til kreditorene utover lønnsgarantiordningen for ansatte. Vårt krav på kr. 678 421, ble ført som
mulig tap i vårt regnskap for 2013.
I den prinsipielle dialogen vi hadde med Riksantikvaren med tanke på dekning av tap ved
arkeologiske forvaltningsundersøkelser, er vi meddelt at Riksantikvaren anser dette som et forhold
mellom utgravende institusjon (AM/UiS) og tiltakshaver (Stange Tre). Vi må derfor dekke tapet over
egen bevilgning.
8. Søknad om midler fra formidlingskomponenten i Christin-midlene for 2014
Av en uforklarlig grunn forsvant en søknad fra Anne Kari Skår, prosjektleder, i den interne posten
slik at søknaden ikke kom til behandling i gruppen som vurderte og prioriterte søknadene.
Ledergruppen tildeler inntil kr. 15 000 til å engasjere en tegner/illustratør for å lage ca. 10 – 15
tegninger til e-boken «Fortidslandsbyen fra A til Å». Tildelingen belastes 1000/11050.

Referent
Tor Vestrheim
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