ÅRSMØTE 2022 – SKOLEMUSEUMSLAGET I ROGALAND
REFERAT
Årsmøtet ble holdt i Stavanger Museum , Fuglesalen , torsdag 31.03.2022.
Det var 8 frammøtte til møtet.
PROGRAMMET :
- HEGE STORMARK, konservator i MUST, orienterte om arbeidet ved
Stavanger Skolemuseum. Hun delte ut strategiplanen , ” Museum
Stavanger – Strategi – 2022-2025”, og viste til ”Milepælsplan”. I 2023
er dette et punkt i denne planen: ” Stavanger skolemuseum:
dokumentasjon og vurdere avhending ”. Skolemuseet holder i dag til i
et kommunalt bygg ved Kvaleberg skole. Målet er at skolemuseet skal
bli en del av museet sine bygninger. Hege Stormarks ønskedrøm er å
ta i bruk det gamle huset i Peder Klovsgt. 1 og i tillegg få oppført et
gammelt skolehus ved siden av dette huset !
- Thea Bergsagel ble i sept. 2021 tilsatt som ny museumspedagog etter
Tove Galta. Hun utarbeider gode opplegg for skolebesøk og regner
med å ha mottatt ca 300 elever fra sept. 2021 – juni 2022. På grunn av
pandemien har det vært en del avlysinger i perioden.
40 lærerstudenter har vært på Skolemuseet for å få innblikk i
hvordan museet kan brukes for elever.
- 24. APRIL 2022 blir det ÅPEN DAG på STAVANGER SKOLEMUSEUM.
- Vi fikk omvising i den flotte og interessante utstillingen :
”TIDSROMMET – BARNDOM GJENNOM 900 ÅR”.
ÅRSMØTET BLE GJENNOMFØRT :
- Årsmelding 2021 ble godkjent.
- Regnskap 2021 ble godkjent.
- Styret og redaksjonsutvalget tok gjenvalg :
Sigmund Sunnanå – leder
Ellinor Bryne, Marta Gudmestad – kasserer, Ketil Knutsen, Tor YtreArne – styremedlemmer.
Dan Dyrli Daatland – møtende varamedlem
Kåre Tysland – revisor.
ORIENTERINGER :
SIGMUND SUNNANÅ orienterte om historien, intensjonene og
vedtektene til Skolemuseumslaget i Rogaland som ble opprettet i
1984, jfr. Artikkel i www.skolehistorie.no , ”Skolemuseumslaget”.

Fra 1984 – 2016 ble det gitt ut årbøker, 600 eks. Fra 2017 ble
heimesida opprettet. Det blir jevnlig lagt ut nye artikler på heimesida
som har 15–16000 søk pr år.
Årbøkene fra 2009 – 2016 er digitalisert, samt Årbok for 2021. Det vil
være ønskelig å få digitalisert årbøkene fra 1984 – 2009. Årsmøtet
utfordret Stavanger Museum til å påta seg oppgaven !
NY ÅRBOK 2022 :
DAN DYRLI DAATLAND la fram et godt forarbeid til ny årbok med
forslag om samling av artikler under ulike tema. Redakjonsnemnda
arbeider videre med dette høsten 2022.
Stavanger 01.04.2022
Marta Gudmestad

