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Statsbudsjettet for 2010
– Arkeologisk Museum
Tildelt ramme for AM for 2010 er no klar, etter at enkelte
uavklarte forhold no er avklara.
I tillegg til prisjustering på 0,6 mill. kroner og kompensasjon for endra
budsjetteringsprinsipp på 4,7 mill. kroner får museet ei reell auke på to
mill. kroner.

Direktørens møteplan

Dvs. museet får ein reell auke utover prisstigninga på 8 prosent. I tillegg
er nybygget kome med på Kunnskapsdepartementet si prioriteringslista.
Svært positivt med andre ord.
Tora fortset som forskingsminister. Gratulasjonar er sendt.

Uke 43
Tirsdag 20. oktober
08.30–10.00 Ledermøte

Sett av datoen!

Onsdag 21. oktober
09.00–17.00 Styremøte UiS

Årets julebord på AM blir fredag
27. november. Mer informasjon vil
komme etterhvert, men det blir
jaffal festlig!

Julebord-komiteen

Fredag 23. oktober
Hjemmekontor
Uke 44
Mandag 26. oktober
08.30–10.00 Ledermøte
Tirsdag 27. oktober
Ledersamling
Torsdag 29. oktober
10.30–13.45 Årsfest UiS

Referater fra møter
Referater fra ledermøter og
museumsrådet er nå lagt ut på
ansattsidene.
Referatet legges rutinemessig ut
på intranettet samme dag som
møtet er avholdt.
http://ansatt.uis.no/raad_og_
utvalg/arkeologisk_museum/
article14153-5034.html

Kjære alle sammen

Et streiftog i tid
og rom – årets
feltundersøkelser
Tirsdag 20. oktober kl. 18.30 forteller arkeolog Olle Hemdorff om
årets feltsesong i regi av Arkeologisk museum.
Årets arkeologiske undersøkelser har funnet sted på Nord-Jæren og i Ryfylke og har
gitt flere oppsiktsvekkende resultater. Det
er funnet et fullt gardsanlegg med graver
fra folkevandringstid på Sørbø i Sandnes,
og hus fra slutten av steinalder på Tjora i
Sola, i tillegg til fire andre undersøkelser
med viktige funn. Fri entré.

Tusen takk for blomstene, jeg ble
glad da jeg fikk dem. Høstens farger kom inn i stuen og det er fint
siden jeg ikke har vært så mye
ute i det siste.


Hilsen fra Tamara

Oppriggingen av
Rune-utstillingen
har startet
I uke 43, altså denne uken, vil
utstillingen være åpen for publikum og skoleklasser. I uke 44
vil utstillingen være åpen kun for
publikum, uten gruppe- og skolebesøk.
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