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Protokoll
Tilstede:

Birgitta Berglund, Terje Brattli, Jørgen Fastner, Sigmund Alsaker, Birgitte M. Fjørtoft
og Kristoffer E. Grini

Forfall:

Fredrik Skoglund og Suzette Paasche

Referent:

Marianne Utne Nilsen

Møte: SAK Seksjonsstyre
29.04.10, kl. 08.00 – 11.15, Gunnerursommet,
NTNU Vitenskapsmuseet

Orienteringssak vedrørende reforhandling av avtalen mellom Hum-fak og VM som omhandler
arkeologistudiet ble enstemmig vedtatt omgjort fra orienteringssak til egen sak Ss – sak 5/10.
For øvrig kom ingen kommentarer til sakslisten.
Det anmodes om at kommende møter legges til tidspunkt senere på dagen.
Fungerende seksjonsleder innledet møtet med å orientere om seksjonens organisering, arbeidsfelt,
økonomi, personal, forskning og VMs planer vedr. Kunnskapssenter Kalvskinnet.

Ss– sak 1/10 Mandat for seksjonsstyret.
Gjennomgang av styringsreglement for NTNU hvor seksjonsstyret følger reglement
for instituttstyre.
Ss-sak 2/10 Strategiprosess ved SAK for strategiperioden 2011 – 2015.
Strategiplan for SAK skal vedtas i SAK seksjonsstyre innen 24. sept. 2010.
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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SAK seksjonsstyre skal medvirke i prosessen. Seksjonsstyret skal motta fra rapport
fra PTL etter strategiseminar på Røros 22 – 23. april, i tillegg til resultat av
spørreundersøkelse som skal gjennomføres ved VM etter samme seminar.
Rapport fra PTL er vedlagt.
SAK seksjonsstyre etterspør rammer for kommende strategiperiode fra NTNU
Vitenskapsmuseets ledelse.
SAK seksjonsstyre ber om at det holdes nytt seksjonsstyremøte i siste halvdel av juni
2010 som del i strategiarbeidet ved SAK.
Ss – sak 5/10 Reforhandling av avtalen mellom Hum-fak og VM vedr. arkeologistudiet.
SAK seksjonsstyre skal være involvert i arbeidet med ny avtale vedr. arkeologistudiet
mellom Hum-fak og VM.
Avtalen ”Bo-oppgjøret mellom HF og VM” fra 2003 skal sendes til SAK
seksjonsstyre. Avtalen ligger vedlagt.
Strategi for arkeologistudiet skal legges frem for Programrådet for arkeologi og skal
deretter behandles i SAK seksjonsstyre.
Ss-sak 3/10 Orienteringssaker:
- Landsdelsmuseenes forskningssatsning. Orientering om:
Organisering: Etablering av forskernettverk på tvers av landsdelsmuseene
innenfor bosetningsarkeologi, utmarksarkeologi og pionerbostning
Overordnet målsetning: Få liv i innsamlet materiale, øke rekruttering og generere
søknad til NFR
Økonomisk ramme på nåværende tidspunkt: Stortinget bevilget i 2009 kr. 5 mill
til strategisk forskningssatsning og faglig utvikling ved universitetsmuseene.
Vedlegg: Forskningssatsning i arkeologi ved universitetsmuseene. Korrekt skriv.
- Forestående utfordringer – rekrutteringsplan for SAK. Kort orientering om
forestående utfordringer og behov for bemanningsplan pga vakante stillinger og
kommende pensjoner.
Ss-sak 4/10 Eventuelt.
Ingen saker.
Møtet ble avsluttet med omvisning i Jubileumsutstillingen og lunsj.

