Årsberetning
for perioden
1. juli 2016 – 30. juni 2017
Glimt fra årsmøte 2016

Mottakskomiteen fra Migrasjonsmuseets venner. Festmiddag ved Atlungstad Brenneri i Stange

Jernbanemuseet i Hamar. T.v. Ragnar Kjærstad, leder i Teknisk Museums Venner beskuer den ærverdige Kongevogna.

Årsberetning
STYRETS SAMMENSETNING
Styret har bestått av følgende:
Leder:
Knut Sterud, Hadeland Museumslag, 2016-2018 (2 år)
Sekretær:
Anne Asserson, 2016-2018 (2 år)
Styremedlem: Lucie Lovén, Bogstad Gårds Venner, 2016-2017 (1 år)
Styremedlem:Jorun Strand Vestbø, Venneforeningen til Ryfylkemuseet, 2016-2018 (2 år)
Styremedlem: Per Hvamstad, Pressemuseet Fjeld Ljoms venner , 2016-2018 (2 år)
Vararepres.: Anne Brit Thoresen, Teknisk Museums Venner, 2016-2018 (2 år)
Vararepres.: Alex Hansen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venner, 2015-2017 (2 år)
Styret etter årsmøtet
2016 (untatt Per
Hvamstad som var reist
hjem). Fra venstre: Alex
Hansen,Lucie Lovén,
Anne Asserson, Knut
Sterud og Anne Brit
Thoresen.

KASSERER, REVISOR OG VALGKOMITE
Einar Raastad bistår styret som frivillig kasserer og bistår med medlemsregisteret. Revisor
har vært Nils B. Olsen, Forsvarsmuseets venner. Vi takker dem for den frivillige bistanden.
På årsmøtet 2016 ble det vedtatt å velge ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år for tre år,
slik at den lengst sittende er leder.
Valgkomiteen har bestått av:
- Nina Seeberg, Norsk Folkemuseums venner, 2016-2017 (1 år)
- Svend Strand, De Sandvigske Samlingers venner, 2016-2018 (2 år)
- Erling Hesjedalen, Migrasjonsmuseets Venner, 2016-2019 (3 år)
STYRETS ARBEID
Styret har hatt 3 styremøter i perioden, hvorav et møte ble gjennomført på Skype.
Konstituerende styremøte ble avholdt etter årsmøtet 18. september 2016. Styremøtet 16. mars
2017 ble gjennomført i Kulturvernforbundet i Oslo, hvor generalsekretær Toril Skjetne orienterte
om aktuelle saker.
Forbundets økonomi har begrenset antall styremøter på grunn av reisekostnader. Saker har
derfor blitt drøftet via e-post og tlf.
ÅRSMØTET 2016 I STANGE OG HAMAR
Årsmøtet for Forbundet for Norske Museumsvenner ble avhold 17.-18 september 2016 ved
Migrasjonsmuseet i Ottestad, Stange kommune. Migrasjonsmuseets Venner var vertskap i

samarbeid med Domkirkeoddens Venner og Jernbanemuseets Venner. Det deltok i
underkant av 40 medlemmer/lag.
Årsmøtet ble i tradisjonen tro kombinert med fagdag. Lørdag var det omvisning ved
Migrasjonsmuseet og Atlungstad Brenneri. Meget hyggelig festmiddag ved Atlungstad Brenneri.
Søndag var det konsert i Domkirkeruinen og omvisning i Middelaldermuseet og på
Domkirkeodden. Deretter fulgte omvisning i Jernbanemuseet før årsmøtet ble avsluttet med
lunsj i Hamarstua Spiseri. Det ble et meget vellykket arrangement, og det rettes en hjertelig takk
til arrangørene. Årsmøtet og fagdagen er den viktigste møteplassen for venneforeningene, hvor
det blir blir utvekslet tips og erfaringer fra arbeid lokal og regionalt.

Omvisning i friluftsmuseet ved Migrasjonsmuseet Omvisning ved Atlungstad Brenneri

Mottakelse ved Domkirkeruinen. Til høyre: Omvisning ved middelaldermuseet på Domkirkeodden i Hamar

Omvisning ved Jernbanemuseet i Hamar

ARBEIDSFELT
FNM – Forbundet for Norske Museumsvenner – dets funksjon etter vedtektene §1 er:
-

Formidle informasjon og statistikk om medlemmenes arbeid til offentligheten.
Være pådriver overfor sentrale myndigheter når det gjelder museumssektoren.
Bidra til og bistå ved etablering av medlemsforeninger.
Etablere kontakt og formidle informasjon mellom medlemmene.

-

Arrangere faglige møter og seminarer m.m.
Vektlegge den kulturelle betydningen av museumsarbeidet.

MEDLEMMER OG MEDLEMSDATA
58 venneforeninger med til sammen ca. 20.000 medlemmer er tilsluttet FNM.
Styret samler inn medlemsinformasjon fra venneforeningene og formidler dette til
Kulturvernforbundet.
MEDLEMSVERVING
Styret har fulgt opp arbeidet med medlemsverving, men i mindre grad enn foregående år.
Det er fortsatt utfordrende og svært tidkrevende å få oversikt mange små venneforeninger og
deres kontaktpersoner, spesielt i Nord-Norge. Verving vil også stille krav til noe reise-og
møtevirksomhet, noe vi ikke har hatt økonomi til. Men vervearbeidet bør fortsette.
NYE VENNEFORENINGER I FNM

Klokkerenga, en del av Eidsvoll Bygdetun

Friluftsmuseets Venner Drammen og Eidsvoll Bygdetuns Venneforening har blitt med i FNM.
Friluftsmuseene er en svært viktig del av Museumsnorge. Eidsvoll Bygdetun er en del av
Eidsvoll Museet som er tilknyttet Akershusmuseene. Det er et av landets største bygdetun
med 29 bygninger. Vi ønsker dem begge to hjertelig velkommen i FNM.

Spirallen Friluftsmusum Drammen

MOMSKOMPENSASJON FRA LOTTERITILSYNET
Dette er en god ordning som vil kunne bidra til lavere kostnader for venneforeningene. Det er
først og fremst De Sandvigske Samlingers Venner og Norsk Folkemuseums Venner som har
søkt om dette tidligere år.

Styret ble sist vår enige om å bistå alle venneforeningene om en felles søknad om
momsrefusjon og har medlt dette til Lotteritilsynet. Da slipper hver enkelt venneforening det
administrative arbeidet med dette og kan heller bruk det på faglig kulturvernarbeid. I løpet
sommeren har vi mottatt regnskap fra 15 venneforeninger, men i framtida bør flere benytte
seg av denne ordningen. Dette viste å være mye mer krevende operasjon for FNM enn
forutsatt, og vil måtte dessverre melde fra til venneforeningen om at vi ikke kunne bistå med
dette i 2017. Men vi bør bistå med dette i framtida fra 2018.
STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON
En rekke venneforeninger er engasjert i kursvirksomhet. På bakgrunn av dette har FNM søkt
om medlemsskap i Studieforbundet, noe som vil gi arrangører bedre økonomiske vilkår når
de gjennomfører kurs og studievirksomhet. Vi har fått meldig om at vårt søkand blir avklart i
løpet av september 2017.
KULTURVERNFORBUNDET
Samarbeidet med Kulturvernforbundet er meget godt. De bistår oss overfor sentrale
myndigheter i viktige kulturvernspørsmål og med sikte på statlig driftstøtte, og er en meget
viktig samarbeidspart. Vi deltar på møter med de andre kulturvernorganisasjonene i regi av
Kulturvernforbundet. De sikrer oss også tilgang til et stort nettverk med organisasjoner og
personer på kulturvernforbundet og informerer om aktulle spørsmål.
KULTURMINNEDAGENE
Dette er en stor nasjonal markering hvert år, og med et stort antall lokale arrangementer
rundt i Norge. Flere venneforeninger deltar ved kulturminnedagene. I 2016 mottok vår
venneforening, Husby Gårds Venneforening pris for beste kulturminnedagarrangør fra
Kulturvernforbundet. Vi gratulerer dem med flott arrangement og velfortjent heder. Vi
henstiller flere venneforeninger om å delta ved lokale og regionale kulturminnedager i
framtida. Dette er en meget god anledning til å markedsføre eget arbeid innen kulturvern.
KONFERANSER OG REGIONALE MØTER
Kulturvernkonferansen
Årets kulturvernkonferanse ble gjennomført i Sentralen i Oslo 11. mars 2017. Temaet var
«Alle tiders kulturvern». Knut Sterud og Lucie Lovén representerte FNM.
Styrelederkonferanse
Styrelederkonferanse i Kulturvernforbundet ble arrangert 8. juni i Kulturvernets Hus i Oslo.
Knut Sterud representerte FNM. Her var det innlegg og drøftinger omkring lobbyarbeid,
valgkamp og hvordan sette egne saker på agendaen. I tillegg ble kulturvernets alternative
statsbudsjett og aktuelle saker belyst av Torill Skjetne og Jan Solberg i Kulturvernforbundet.
Regionale samlinger for lag og foreninger på kulturvernsektoren
Kulturvernforbundet har gjennomført regionale samlinger som tidligere, hvor repr. for
venneforeningene også inviteres. Vi informerer Kulturvernforbundet om aktuelle
venneforeninger og kontaktpersoner i nedslagsfeltet til hver regionsamling. Denne ordningen
fortsetter i regi av Kulturvernforbundet.
RÅDGIVNING
FNM gir råd om foreningsdannelse til interesserte og råd til egne medlemmer.
NETTSIDER
FNM’s nettsider finnes på www.fnm.no. De inneholder informasjon om FNM og
medlemsforeningene. Vi har ikke fått fulgt opp denne siden godt nok siste år.
Vi har også etablert egen Facebook-side med navn: Norske Museumsvenner. Vi oppfordrer
venneforeningene om å sende oss aktuelt stoff og bilder fra venneforeningene.
Venneforeningene som har egne nettsider, kan også nås fra FNM’s nettsider
https://www.facebook.com/Norske-Museumsvenner-1715848231990239/

Det er ønskelig at foreningene på sin side etablerer link videre til FNM. Vår e-post-adresse er
post@ fnm.no.
ØKONOMI
Vår økonomi er stram. FNM har foreløpig ikke nådd fram over Kulturrådet og offentlige
myndigheter. Det er på ny søkt om driftstøtte. Det er helt avgjørende for framtidig drift at vi
sikres statlig årlig driftsstøtte, hvis vi skal øke servicen og faglige tilbud til venneforeningene,
samt å legge grunnlag for en fast ansatt på sikt. Styret har bevisst begrenset kostnader til
styremøter og andre arrangementer.
Arbeid med statlig driftsstøtte blir den viktigste saken i kommende år.
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