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Nyhetsbrev fra FNM 1/2019
Mange spennende oppgaver og utfordringer står foran oss. Ny Kulturmelding ble lagt fram i fjor
høst, og ny Kulturminnemelding og Frivillighetsmelding er nå på trappene. Nye regioner vil også
innebære utfordringer for både museer og frivillige organisasjoner. Men først et lite tilbakeblikk.
Årsmøte 2018
Årsmøtet og fagdag ble holdt på Røros 8.-9. september med et variert og spennende program. Kort nevnt:
Fagmøte «Frivillig museumsarbeid – Offentlig forpliktelse», besøk og lunsj hos Rørosrein, besøk avishuset
«Fjeld Ljom» ved Hytteelva, bergstadvandring med dyktige guider, utfukt Olavsgruva og Ratvolden. Vi
retter en stor takk til Per Hvamstad og hans venner i Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner.

Per Hvamstad på Ratvolden. Byvandring med meget dyktige guider på Røros.

Besøk ved Pressemuseet Fjeld Ljom med trykking av årets avis var en stor opplevelse. Her har vi tre av
mange frivillige med svært mye kompetanse fra ulike aviser og trykkerier) Fra venstre: Arne Wold
(Lillehammer/Gausdal), Torbjørn Eng (Oslo) og Torbjørn Torgersen (Flekkefjord).
http://www.fnm.no Facebook: Norske Museumsvenner
Kontakt: Knut Sterud e-post: post@grinaker.net tlf. 90 66 70 00
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Styret i FNM i 2019:
Leder:
Knut Sterud
Nestleder:
Per Hvamstad
Sekretær:
Anne Asserson
Kasserer:
Einar Raastad
Styremedlem: Marit Herrem (ny)
Vararepr.
Marit Mediaas Hasvang (ny)
Vararepr.
Torhild Storeide Remme (ny)

Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner
Siljøstøls Venner
Hadeland Museumslag
Trøndelag Folkemuseums Venner
Asker Museums Venner
Sunnmøre Museums Venner

Årets Museumslag 2018
På årsmøtet ble Trøndelag Folkemuseumsvenner utnevnt til «Årets Museumslag 2018». De har hatt og har
en imponerende aktivitet med en rekke arbeidsgrupper og ulike aktiviteter ved museet. Vi gratulerer
venneforeningene med utmerkelsen.
Marianne Andresen utnevnt som det første æresmedlemmet i FNM
Marianne Andresen ble utnevnt til det første æresmedlemmet i FNM. Marianne var helt sentral i
opprettelsen av FNM. Hun satt i styret i FNM i flere år, samtidig som hun var svært aktiv ved Norsk
Folkemuseum. Hun er brennende engasjert i frivillig arbeid på museumssektoren og er fortsatt en svært
viktig støttespiller for FNM. Marianne er engasjert på en rekke felt på kultursektoren. I fjor ga hun ut et
praktverk av en bok: «Slottet, kunsten og familien». Hun er også en meget dyktig kunstner og hadde egen
kunstutstilling i Oslo i fjor. Vi gratulerer Marianne som æresmedlem i FNM.

Marianne i Pressemuseet Fjeld Ljom

Tildelingen av æresmedlemskapet under årsmøtet 2018.

Nytt reisefond for FNM
På årsmøtet i Asker i 2017 holdt Marianne Andresen hilsningstale og tok iniativ til et reisefond. Styret i FNM
har de siste årene hatt helt begrenset med ressurser for reisevirksomhet, antall styremøter, mer aktivt
vervearbeid, internasjonalt samarbeid m.m. så lenge vi ikke er inne med fast driftstøtte via
Kulturrådet/Statsbudsjettet. Dette har Marianne Andresen vært klar over, og et større reisefond kom på
plass i fjor høst takket være henne. Det vil si at FNM kan disponere inntil kr. 100.000 pr. år til de nevnte
formålene og vil gi FNM helt andre muligheter framover. Vi retter en stor takk til Marianne Andresen.
Kulturvernkonferansen 2019
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Denne avholdes i Gamle Logen i Oslo lørdag 16. mars 2019 kl. 09.00-16.00. Temaet i år er: «Fremtidens
Kulturarv». Kulturvernkonferansen er en flott møteplass for folk innenfor det frivillige kulturvernet.
Søk etter Kulturvernkonferansen 2019. Her finner dere program og informasjon om påmelding.

Glimt fra Kulturvernkonferansen i 2018.
Årsmøtet ved Sunnmøre Museum i Ålesund 6.-8. september 2019
Årets årsmøte/fagdag vil bli arrangert ved Sunnmøre Museum i Ålesund 6.-8. september. Sunnmøre
Museums Venner vil være vertskap for årsmøtet. Sett av datoene allerede nå.

Sunnmøre Museum i naturskjønne omgivelser i Borgundgavlen i Ålesund. Museet har en stor samling av hus
og båter.

Verving av flere venneforeninger i FNM
Styret fortsetter arbeidet med verving av nye venneforeninger fra hele landet, men vil ha prioriteter spesielt
å få med flere fra de nordligste fylkene. Vi tar gjerne imot tips om aktuelle venneforeninger ved museer,
bygdetun og andre institusjoner som kan være aktuelle som medlemmer slik at vi kan kontakte disse.
Momsrefusjon via Lotteritilsynet
Vi lykkes dessverre ikke med en samlet søknad om momsrefusjon i fjor, da vi manglet revisor for denne
oppgaven. Vi tar sikte på å tilby en samlet søknad til Lotteritilsynet i 2019. Det kan søkes om momsrefusjon
for alle typer driftskostnader som er knyttet opp mot daglig drift. Husk pliktig registering i
Frivillighetsregisteret. Dere må sende oss regnskap for 2018. Dere må sørge for at regnskapet er signert av
alle styremedlemmer og revidert av revisor, som ikke trenger å være revidert av registrert revisor, men som
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kan være årsmøtevalgt slik det er i de fleste venneforeningene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om
dette.
Dokumentasjon av frivillig arbeid og samfunnsnytte
Vi som arbeider innenfor frivillig kulturvern vet at det omfattende frivillige arbeidet som nedlegges på ulike
plan i landet har en svært stor samfunnsnytte. Men dette må vi i større grad dokumentere overfor sentrale
myndigheter og andre. Dette vil trolig være svært viktig i forhold til sentrale- og regionale myndigheter
politikk på kulturvernsektoren, økonomisk støtte, virkemidler og annerkjennelse av frivillig arbeid.
Menon Economics har fått i oppdrag fra Riksantikvaren å kartlegge hvorvidt frivillig kulturminnearbeid gir et
positivt bidrag til folkehelsa. Dere vil få et spørreskjema fra dem, hvis dere ikke allerede har fått et. Vi håper
dere vil svare på dette.
I tillegg trenger FNM og Kulturvernforbundet noen opplysninger om antall timer som blir benyttet til frivillig
arbeid, litt om hovedaktiviteter, resultatene av dette m.m. Vi sender et enkelt skjema om dette.
Årsmøter i venneforeningene – Send oss årsmelding og regnskap
De fleste venneforeningene vil ha årsmøte i løpet vintermånedene. Vi minner om at vi får tilsendt
årsmelding, regnskap og antall medlemmer for 2018 og årsplan for 2019 så snart dere har gjennomført
årsmøte.
Dette er svært nyttig for at vi i styret skal være bedre orientert om arbeidet og aktuelle problemstillinger i
foreningene. På denne måten kan vi også ta opp aktuelle spørsmål og behov med myndighetene og andre.
Det gir oss også et godt grunnlag for å utnevne årets venneforening på vårt årsmøte høsten 2019.
Dette kan sendes til FNM v/Knut Sterud, Grinakerlinna 144, 2760 Brandbu eller aller helst på epost:
post@grinaker.net
Forsikring av frivillige på museer
Vi har fått spørsmål om forsikring av frivillige under arbeid på museer og andre institusjoner. De museene
vi har vært i kontakt har forsikringsordninger som også dekker de frivillige. Men vi anbefaler dere å sjekke
dette med deres museum.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet i venneforeningene i 2019!
Med vennlig hilsen
For FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER
Knut Sterud
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