
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 5/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
Møtet ble avholdt onsdag 15. august 2012, kl. 9:15-12:30 i St. Olavsgt. 29.  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Håkon Ingvaldsen (for Kjersti 

Larsen), Susan Braovac, Steinar Kristensen, Marit Melhuus, Ole Jakob 
Sunde, Alexander Smith Hald. 

 
Forfall: Kjersti Larsen og Ingeborg Marie Østby Laukvik. 
 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Renate Salomonsen, Marit 

Gamst Markussen (referent). 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 15.06.2012. 

 Protokollen ble godkjent. 
 

Ad. orienteringssak Be) Repatriering av gjenstander til Gjoa Haven, Canada. 
Styret hadde stilt spørsmål om det finnes dubletter av aktuelle gjenstander. En 
avklaring ble gitt ved notat av 09.08.12 fra seksjonsleder Øivind Fuglerud. 

 
B.       Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 
a) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum per 31. juli (vedlegg). 

Det er ved Vikingskipshuset registrert en liten nedgang i besøkstallene i 
sommer sammenlignet med sommeren 2011, og oppgang på Historisk 
museum.  
Styrets merknad: Etter forslag fra museumsdirektøren ønsker styret at 
besøkstallene i fremtiden rapporteres 2 ganger per år, høst og vår, ledsaget 
av informasjon om inntektsutviklingen for billett- og butikksalget sett i 
forhold til periodisert budsjett. Styret ønsker også ved en senere anledning 
å få en egen sak på KHMs forretningsdrift som inkluderer markedsstrategi 
og viktige økonomi 
 

b) Brev til Folkemuseet og Sametinget om avtale om tilbakeføring av samisk 
samling (vedlegg). 
 

c) KHMs nye forskningsråd - mandat (vedlegg). 
Styrets merknad: Det er viktig å få satt opp et eget budsjett for KHMs nye 
forskningsråd.  
 

d) Nye museumslokaler – status og prosess. 
Museumsdirektør og styreleder orienterte. 
 

e) Prosjekt nytt Osebergskip i Tønsberg. 
Styreleder orienterte fra sjøsettingen 20. juni. 



 
ORDINÆRE SAKER:  
 
S 17/12 ENDELIG SØKNAD TIL NORGES FORSKNINGSRÅD OM SENTER 

FOR FREMRAGENDE FORSKNING (SFF) INNEN VIKINGTID – ViS: 
CENTRE FOR VIKING-AGE STUDIES 

  Saksdokument: 
1. Museumsdirektørens og avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 07.08.12 
2. Prosjektbeskrivelse SFF-søknad av 07.08.12 
3. Letter of Intent av 07.08.12 
4. Overordnet budsjett 2013-2022 SFF-søknad av 12.07.12 
5. ”Regler for organisering av Centre for Viking-Age Studies (ViS) ved 

KHM” 
6. Avtale mellom KHM og ViS. 

 
Styrets behandling: 
Styret kom med noen presiseringer til styringsordning for ViS og ba om at 
administrasjonen justerer styringsreglementet i henhold til disse.  
 
Styret fremhevet viktigheten av at KHM, dersom vi får et SFF, er bevisst på å 
fremme de andre satsingsområdene som en motvekt til all oppmerksomheten 
vikingtid vil få. Styret ber administrasjonen lage et notat til styremøtet 28/9 
med en strategi for dette. 
 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til at søknaden om et senter for fremragende forskning 
innen vikingtid (”ViS”) fremmes overfor NFR på grunnlag av foreliggende 
forslag til prosjektbeskrivelse, budsjett og styringsdokumenter. Styret 
forutsetter at et SFF ikke vil gi en negativ utvikling av KHMs økonomi. 
 
 

S 18/12 ÅRSREGNSKAP 2011 
  Saksdokument: 

1. Avdelingsdirektørens og økonomileders fremleggsnotat 
m/regnskapstabeller av 17.07.12  

2. Regnskapsoversikt 2011 fordelt på seksjoner 
 

Styrets behandling: 
Styret var fornøyd med å ha fått en mer oversiktlig regnskapsoversikt, men 
kom med ytterligere innspill til forenkling av tabellmaterialet. Styret ba også 
om at det utarbeides en graf som viser utvikling av økonomien over tid. Styret 
ønsker at økonomileder møter fast på styremøtene når saker med budsjett- og 
økonomirelevans behandles. Styret ba om at hun på neste styremøte, i tillegg 
til å presentere den nye versjonen av langtidsbudsjettet og 
virksomhetsrapporten pr. 2. tertial 2012, også setter opp en oversikt som viser 
a) KHMs inntektskilder, b) hva som er kostnadsdriverne og c) hvor risikoene i 
økonomien ligger. 
 
Vedtak: 
Styret gir sin godkjenning av KHMs årsregnskap for 2011. 



 
S 19/12 TILSETTING I STILLING SOM FORSKER (SKO 1108) VED 

FORNMINNESEKSJONEN – VIKARIAT 01.09.12-31.04.16 
  Saksdokument: 

1.  Innstilling fra museumsdirektøren av 02.08.12. 
2. Sakkyndig komités bedømmelse av 31.05.12 
3. Søknad med CV fra innstilte søkere 
4. Kunngjøringstekst 

 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Bernt 
Håkon Rundberget som forsker ved Fornminneseksjonen – vikariat 01.09.12-
31.04.16. 
 

 
 
 
EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 
 
Oslo, 21. august 2012 
 
 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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