ÅRSMELDING 2018: STIFTELSEN ARKITEKTURMUSEET
Styrets sammensetning
Styret for perioden 2016-2020 ble konstituert 31. mars 2016
• Oppnevnt av Kulturdepartementet: John S. Gulbrandsen
• Oppnevnt av NAL: Gudrun Molden og Guy Tschudi-Madsen (leder)
• Oppnevnt av NLA: Tore Edvard Bergaust, gjenvalgt i styret, og sitter til 2020
• Oppnevnt av NIL: Bente Irminger
• Oppnevnt av Arkitekturmuseets Venner: Ketil Kiran
Styrets formål
Styrets formål er å forvalte eiendomsretten til Stiftelsen Arkitektmuseets samlinger, dvs alt som var
samlet inn før Nasjonalmuseet for kunst ble etablert i 2002, samt det materialet som på et senere
tidspunkt blir gitt direkte til stiftelsen. I praksis fungerer styret som et kontaktledd for relevante
faggrupper, dvs NLA, NAL og NIL inn i museet, og vi diskuterer utstillingspolitikk med mer på møtene.
Ellers bidrar stiftelsen med små støtte-prosjekter.
Styremedlem til Nasjonalmuseets styre m/vara
I forbindelse med at Nasjonalmuseet ble etablert og Arkitekturmuseet inngikk som en del av det nye
museet, fikk stiftelsen en egen avtale. Ivaretaking av Stiftelsen Arkitekturmuseets (SAM) formål var
en viktig forutsetning for avtalen og også ivaretaking og utvikling av museets arkitektfaglige innhold I
forbindelse med en ny organiseringen av Nasjonalmuseet, har styret hatt sterkt fokus på hvordan
arkitekturfaget blir videreført på en tydelig og god måte i den nye organisasjonen.
Styret er utferdiget et par notater i den forbindelse og styreleder har vært i flere møter med ledelsen
ved Nasjonalmuseet. Spørsmål som har dukket opp er knytter seg til nåværende avtales pkt. 2.1
Drift, forvaltning og faglig virksomhet er følgende foreslått av Nasjonalmuseet: «Virksomheten skal
bidra til å styrke og videreutvikle arkitekturfagets egenart og arkitektenes faglige kompetanse, med
fokus på norsk og utenlandsk arkitektur».
o Hvordan tenker NM seg det arkitekturfaglige arbeidet på museet ivaretatt videre gjennom
utstilling, formidling og forskning?
o Hvordan skal NM opprettholde kontakt med arkitektmiljøet? Blir det en egen ansvarlig for
arkitekturfaget, en arkitektfaglig koordinator? Pt er det fortløpende dialog mellom
arkitekturmiljøets øvrige organisasjoner som en faglig felles plattform for dialog og
samarbeid (NAL, Akademiet, tidsskrifter andre arkitektfaglige institusjoner).
o Hvordan kan det organisatorisk sikres at det ansettes personer med tilstrekkelig
arkitektfaglig kompetanse og hvordan sikres at disse kan få utvikle et fagmiljø, sterkt nok til
å ivareta fagets oppgaver?
I tillegg har det vært avholdt to ordinære styremøter i perioden.

Tore Edvard Bergaust
Oslo, 6. mars 2019

