
Det norske arkeologmøte i Tromsø 2013 – protokoll    
 
Sted:  Rica Ishavshotell 
Tid:  Fredag 8.november 2013, kl. 1545-1700 
 
42 personer var tilstede på årsmøtet. 
 
 
Orientering ved NAM-styret 
 
 
Styret er svært godt fornøyd med 220 påmeldte deltagere til årets NAM i Tromsø. 
 
Styret har i løpet av 2013 hatt to styremøter, ett i Tromsø og ett i Oslo. Tradisjonen med å holde ett 
av årsmøtene i arrangementsbyen ble videreført. Dette er et godt møtested mellom styret og 
arrangementskomiteen.  Styret vil takke arrangementskomitéen for et godt samarbeid.  
Det har vært i tillegg vært hyppig kommunikasjon pr. epost. I tillegg til årsmøtet og det faglige 
programmet, har hovedoppgavene vært arbeidet med faggruppene og den nye hjemmesiden. 
 
Faggruppene ble presentert ved lederne Frode Iversen, Siv Anita Lundø og Silje Hauge. De orienterte 
litt om planene fremover. Som følge av at faggruppene er under omorganisering har ingen av 
gruppene levert rapport i 2013. Jostein Gundersen reiste spørsmål ved mandatet og utvelgelsen av 
faggruppene. Det ble vist til årsmøtevedtaket frå 2012 hvor faggruppenes instruks ble nærmere 
presisert. Lars Erik Gjerpe repliserte at dette lå til styrets mandat. 
 
Den nye hjemmesida ble presentert. Målet var at denne skulle lanseres til møtet, men dette ble 
forsinket. Årsmøtedeltagerne fikk likevel se hvordan den nye siden ville se ut. 
 
Styret oppfordret ellers medlemmene til å være raskere med å betale kontingent, og å varsle styret 
ved endring av adresse og epost.  
 
 
Årsmøtesaker 
 
 
SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for NAM 2012 
 
Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og underskrive 
protokollen for årsmøtet 2012: Bjørn Ramberg og Barbro Dahl. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
 
 
SAK 2: Framlegging av regnskapsoversikt og revidert regnskap for NAM 2012                   
 
Saksdokumenter: Regnskapsoversikt 01.10.2012-30-09.2013, regnskap NAM-møte 2012. 
 
Årsmøtet godkjente regnskapet fra 2012. 
 



 
SAK 3: Valg av revisor 
 
Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at Ivar Jensaas skal revidere regnskapet for NAM 2013. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
SAK 4: Valg av nytt styremedlem 
 
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Steinar Solheim til nytt styremedlem. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 
NAM-styret vil i 2014 bestå av: 
Anja Roth Niemi 
Kristoffer Dahle (leder) 
Kristine Orestad Sørgaard 
Heidi Mjelva Breivik 
Steinar Solheim 
 
 
SAK 5: Valg av ny varamedlem til styret                           
 
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Siv Anita Lundø Vikshåland som nytt varamedlem til styret. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
SAK 6: Valg av nytt medlem i valkomitéen 
 
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Per Ditlef Fredriksen som nytt medlem i valgkomitéen.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 
Valgkomitéen vil i 2014 bestå av: 
Per Ditlef Fredriksen 
Ingrid Ystgaard 
Guro Skjelstad 
 
 
 
Avslutning 
 
 
NAM 2014 avholdes i Stavanger 6.-8 november. Forslag til tematikk leveres styret innen 31. januar 
2014 
 


