Protokoll fra møtet i Rådet for Stiftelsen Arkivet,
fredag 8. mai 2015 kl. 18.00
Fra Rådet møtte:

Robert Mood, Lasse Laudal, Åse Lill Kimestad, Arne Eilertsen,
Bjørn Robstad, Aud Blattmann, Inger Turid Tonstad, Arne
Thomassen, Eva Kvelland, Anne Lønn, Mette Gundersen, Odd
R. Jørgensen, Karen Junker,

Fra styret møtte:

Harald Sødal, Tor Hultman, Bjørn Tore Rosendahl

Fra Valgkomiteen møtte:

Erik Lølandsmo,

Fra administrasjonen møtte: Audun Myhre, Georg Kristoffer Fjalsett, Marcel Rådstrøm,
Bjørn Tore Rosendahl
Meldt forfall/møtte ikke:

Dagrun Eriksen, Kristen Taraldsen, Annette Storeide, Sylfest
Lomheim, Torleiv Austad, Finn Holmer-Hoven, Rita Johnsen,
Eva Bergh
I tillegg møtte Hanne Sophie Greve

Rådsleder Robert Mood ønsket velkommen og takket alle som hadde planlagt og gjennomført
en vellykket markering av frigjøringsdagen. Spesielt viste han til den flotte koblingen mellom
russefeiring og 8. mai-feiring.

1.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2.

Valg av dirigent, sekretær og to til å skrive under protokoll.
Robert Mood ble foreslått som møtedirigent, og Bjørn Tore Rosendahl som
referent.
Eva Kvelland og Bjørn Robstad ble foreslått til å skrive under protokoll.

Vedtak: Robert Mood ble valgt som møteleder og Bjørn Tore Rosendahl som
referent. Bjørn Robstad og Eva Kvelland ble valgt til å skrive under protokoll.

3.

Årsrapport med regnskap for 2014
Direktør Audun Myhre presenterte først kort seg selv, siden dette var hans første
rådsmøte. Dernest viste han til årsrapporten og roste stabens evne til å gjennomføre
virksomhetens arbeid i året 2014. Videre sa Myhre at Stiftelsen Arkivets
økonomistyring er god, og at regnskapet fra 2014 viser dette. Tross mange
uforutsette ekstrautgifter dette året, viste regnskapet kun et beskjedent underskudd.

Vedtak: Årsrapport med regnskap for 2014 ble tatt til orientering.

4.

Handlingsplan 2015
Direktør Audun Myhre forklarte kort om hvordan handlingsplanen er bygd opp.
Han understrekte viktigheten av å være et tilbud for hele Agder, og det arbeides
derfor eksempelvis med flere undervisningstilbud i Aust-Agder gjennom Den
kulturelle skolesekken.

Vedtak: Handlingsplan 2015 ble tatt til orientering

5.

Valg av medlemmer til Rådet
Valgkomiteens leder Erik Lølandsmo la fram forslaget til valg av medlemmer. Et
eget vedlegg om dette ble delt ut på møtet.
Forslag til nye medlemmer:
Hanne Sophie Greve, Bentein Baardsson, Terje Næss, Lars Erik Lyngdal
Ut av Rådet går: Anne Lønn, Torleiv Austad, Alf Huseth, Dagrun Eriksen
Vedtak: Forslaget til medlemmer av rådet 2015-2017 ble enstemmig vedtatt.
Hanne Sophie Greve, Bentein Baardsson, Terje Næss og Lars Erik Lyngdal ble
valgt inn som nye medlemmer i Rådet.

6.

Stiftelsen Arkivet som nasjonal aktør
Direktør Audun Myhre utfordret rådet til å komme med innspill til hvordan
Stiftelsen Arkivet i sterkere grad kan bli en nasjonal aktør og en europeisk stemme.
Noen av momentene som ble drøftet og spilt inn var:
 Det ble stilt spørsmål ved hvordan samhandlingen med de andre liknende
aktørene i Norge er. Myhre mente at slik det er nå, bærer forholdet for mye
preg av konkurranse enn samarbeid. Flere rådsmedlemmer ytret forslag om
å ta initiativ til dialog med de andre institusjonene og bevege seg vekk fra
konkurransepreget. Bør lage en «klynge» som samarbeider og ikke
konkurrerer.
 Stiftelsen Arkivet er sterke faglig, men hvor sterke er vi politisk? Kan vi bli
sterkere med å jobbe politisk, slik f.eks. en organisasjon som Redd Barna
gjør?
 Det er ønskelig at Stiftelsen Arkivet knytter enda sterkere bånd med
historielagene i kommunene. Godt eksempel med boka om krigen i
Songdalen som utgis i år.
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7.

Oppfølging av lærere og elever etter at elevene har vært på omvisning er
viktig.
Stiftelsen Arkivet må gjøre det man gjør bra regionalt, også nasjonalt: Dette
gjelder både samfunnsengasjementet og kunnskapsformidlingen.
Det er bra med styrket fokus på Aust-Agder.
En nasjonal satsning på kunnskapsformidling kan gjøres digitalt, tilpasset
læreplanene.
Det er viktig med dybdesatsning i forskningen og fornuftig å fortsette med
dette slik det hittil er gjort. Det er en langsiktig, men god strategi.
Honnør til Stiftelsen Arkivet i forbindelse med etableringen av Stiftelsen
Espeland fangeleir. Her har Stiftelsen Arkivet delt generøst med sine
erfaringer og kunnskap uten fokus på mulig konkurranse.
Det nasjonale bygges ved å tenke at det er nok prosjekter til alle.
Vedrørende arbeidet med «radikalisering»: Dette er et dårlig begrep.
Anbefaler å bruke filmer som «Viljens triumf» og «Diktaturets arkitektur».
Videre er det viktig å utvikle politisk innsikt i hvordan man leder folk bort
fra demokrati. Man må vite hva som fostrer demokrati og hva som river det
ned.

Informasjon om pågående og aktuelle saker og utfordringer
Direktør Audun Myhre fortalte kort om blant annet følgende viktige prosjekter:
 EØS-prosjektet som ble startet opp i 2015. Her samarbeider Stiftelsen
Arkivet med det tsjekkiske nasjonalbiblioteket om temaet: konfiskert
litteratur under andre verdenskrig.
 Direktør Audun Myhre var tilstede ved åpningen av utstillingen "1945
Niederlage. Befreiung. Neuanfang" på Historisk museum Berlin. Stiftelsen
Arkivet har bidratt til historien som fortelles om motstandskvinnen
Henriette Bie Lorentzen. En russisk balalaika utlånt fra Arkivet er en av
gjenstandene i utstillingen.
 Stiftelsen Arkivets rolle som nasjonal og internasjonal aktør på fagfeltet
krigsseilere ble presentert. Det er god framgang i arbeidet med utviklingen
av det nasjonale Krigsseilerregisteret og i forskningsarbeidet på dette
fagfeltet, med bl.a. samarbeid i Kina. Det arbeides med å få finansiert et
norsk senter for krigsseilerhistorie på Stiftelsen Arkivet.
 I Stiftelsen Arkivets arbeid med «Radikalisering», så brukes heller begrepet
«Voldelig ekstremisme». Gradering av menneskeverd er identifisert som
fellestrekk blant individer og grupper som står for dette. Det gjør Stiftelsen
Arkivet aktuell.
 Nybygg og renovering: Nabohuset i Vesterveien 6 er kjøpt i felleskap med
Vest-Agder Røde Kors, og organisasjonene på huset vil etter hvert flytte
over dit. Det gjør det minst like viktig at vi får et til nybygg og renovering
av Arkivet. For å virkeliggjøre dette, jobbes det med å få til en finansiering
på 30 mill. kr. Regionalt ser dette lovende ut. Kristiansand kommune og
Vest- og Aust Agder fylkeskommuner vil etter planen fremme forslag om å
bevilge til sammen 15 mill. kr. Direktør Audun Myhre har stor tro på at
Staten dernest vil sørge for de resterende 15 mill. kr. som trengs for å
realisere nybygg og renovering.
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Rådsleder Robert Mood takket for en god presentasjon av direktøren. Mood oppsummerte så
kort de ulike synspunktene og forslagene som Rådet hadde gitt i løpet av møtet.
Til slutt takket Harald Sødal på vegne av styret, for direktør Audun Myhres gode inntreden i
Stiftelsen Arkivet.

Møtet hevet kl. 19.30

Kristiansand 8. mai 2015

Bjørn Tore Rosendahl
Referent

Bjørn Robstad

Eva Kvelland
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