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REFERAT
Styremøte i Arkiv Troms 18.6.2021
Møtet ble avholdt via Teams, kl. 10.00 – 11.40.
Til stede:

Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen
(tiltrådte ved sak 11), Stine Larsen Loso, Viktor Engelhardt (ansattes
representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

Forfall:

-

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 9/21

Orienteringssaker
Bjørnå orienterte styret om følgende saker:
- Personalressursene
- Samarbeidet Arkivverket
- Kontakt med Harstad kommune
- Tredje vara slutter
- Årsmøte i KDRS
Styret tok informasjonen til orientering.
Protokollen fra forrige møte legges heretter inn som første orienteringssak i
påfølgende styremøte.

Sak 10/21 Økonomi og budsjett for 2021
Styret tok den framlagte informasjon om tilbakeføringer fra KLP til
orientering, og godkjente at det ekstraordinære tilskuddet til premiefondet blir
stående utrørt fram til 2025.
Forslaget til budsjett for de to eksternt finansierte prosjektene;
Kramvigprosjektet og Ibestadprosjektet ble godkjent.

1

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•
•

Loso, Stine Larsen (20.02.1974), 23.06.2021
Bertheussen, Terje (01.05.1973), 18.06.2021
Engelhardt, Viktor (10.12.1983), 22.06.2021
Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 21.06.2021
Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), 20.06.2021

Forseglet av

Posten Norge

Sak 11/21 Rapport – nye lokaler for Arkiv Troms?
Administrasjonen jobber videre med problemstillingen fram til neste
styremøte.

Sak 12/21 Endringer i IKS-loven
Styret i Arkiv Troms vedtar at digitale møter, og bruk av digital signatur, skal
være tillatt for framtidige møter i styret.

Sak 13/21 Styreseminar og - møte
Det arrangeres styreseminar for styrets medlemmer, varamedlemmer og alle
ansatte i forbindelse med neste styremøte, som holdes i Tromsø fredag 24.
september. Tema er strategi- og organisasjonsutvikling.

Møtet ble hevet 11.40
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