Styremøte i FNM, 21. mai 2015.
Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo
Til stede: Knut Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad,
Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete
Fra Norges Kulturvernforbund: generalsekretær Jan Solberg, deltok på første
del av møtet.
Referent: Inger Kristin Tvete

Jan Solberg, generalsekretær i Norges Kulturvernforbund informerte om
styrelederkonferansen, som ble arrangert for første gang i år. En viktig funksjon for
styrelederkonferansen er å skape nye møteplasser. Neste møte er 14.11.d.å. Det
kom inn mange innspill til oppgaver å fokusere på:
-

Starte prosessen med å berede grunnen for videre arbeid for den immaterielle
kulturarven (håndverk), nedsette arbeidsgrupper.
Arbeide med dokumentasjon

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.
Kirsti Kolle Grøndahl informerte deltagerne på styrelederkonferansen om den
samfunnsmessige virkningen av arbeidet Kulturvernforbundet gjør.
Landsmøtet arrangeres på Hurtigruta helgen 22. april 2016. FNM har 3 plasser,
Kulturvernforbundet dekker de økonomiske kostnadene ved dette.
Jan Solberg informerte videre om:
 Det planlegges regionmøter for medlemsorganisasjonene. Man ønsker å stå
sterkere lokalt og regionalt.
 Kulturminnedagen; tema for 2015 er “Nabolaget”. Se kulturvernforbund.no for
undertemaer.
Kulturvernforbundet ønsket å utfordre FNM på følgende:





De samfunnsmessige virkninger av arbeidet som FNM gjør, herunder det
FNM’s medlemsforeninger gjør
Håndverk
Det skrevne ord/dokumentasjon
Kulturminner

Hvordan definerer vi oss i dette? Hva skal vi/FNM arbeide med? Hvordan definerer
våre medlemmer dette?
Svend Strand informere/kommenterte at våre medlemsforeninger representerer alle
disse punktene.
Medlemsutvikling var tema på styrelederkonferansen:
- Medlemspleie
- Lederutvikling, herunder faglige temaer; dette blir tema på neste regionsmøte.

Sak

Referat/Tiltak

SAK 18/20142015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 12.01.2015

Ansvar/
Utført

Vedtak: Styremøtereferat ble godkjent av styret.
SAK 19/20142015

ÅRSMØTET 2015
Styremøte avholdes på hotellet fredag 18.09.
Forslag til årsmøteprogram er mottatt fra arrangør.
FNM har ansvar for årsmøter og temamøtet, altså
gjennomføringen av årsmøteprogrammen samt
fastsette tema og faglig innhold i dette, samt skaffe
foredragsholdere. Arrangør har lagt opp et veldig
spennende program for sightseeing.
Kari hadde forslag til faglig tema og
foredragsholdere. Forslag: Paneldebatt.
Anne Assesson fra arrangøren får tilbakemelding på
dette fra FNM’s leder.
I invitasjonen til venneforeningene er det viktig å
selge inn et godt faglig program.
Benedikte foreslo et tema med fokus på hva
vennene betyr for museenes formidling. Ref.
Nasjonalmuseets venner.
Idé- og erfaringsutveksling er alfa og omega. Dette
bør med inn i en paneldebatt. Hva har
konsolideringen betydd for venneforeningene?
Hvordan bringe verdiene i den enkelte vennefor. inn
til konsolideringen?
Er noen venneforeninger “truet” av konsolideringen?
Evnt hvem/hvilke? Er sammenslåing av
venneforeninger til kunstklubber, som drives av
administrasjonen et “problem”? eller gjør vi det til et
problem?
Faglig tema:
15 min. innledning
2 innlegg á 15 min.
Debatt 30 min.
Idétorg:
3 venneforeninger, 15 min. hver.
(en stor, en mellomstor, en liten forening)
FNM’s leder skriver infobrev til vennefor. Viktig: gi
beskjed i brev/mail om at vennefor. tar med info til
årsmøtet om sine museer, arrangementer,
årsrapporter etc. Dette kan være av interesse for
andre venneforeninger.

Knut
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Foruten venneforeninger, må følgende få invitasjon
til årsmøtet:
- Leder i Museumsforbundet
- Leder i Sammus
- Marianne Andresen
- Valgkomiteen
Invitasjon sendes ut av arrangør.
Knut tar kontakt med arrangør, og skriver velkomst/følgebrev til invitasjonen.
Vedr. valgkomiteen:
2 av representantene går ut av komiteen ved
kommende årsmøte.
SAK 20/20142015

FORSLAG TIL ÅRSMØTEARRANGØR 2016
To venneforeninger har meldt sin interesse for å
være årsmøtearrangør 2016:
Migrasjonsmuseets venner i samarbeid med
Jernbanemuseet, samt Pressemuseet Fjeld-Ljoms
Venner (30 års jubileum i 2016).
I og med at Migrasjonsmuseets venner var først ute
av disse med å melde sin interesse, vil de få tildelt
årsmøtet for 2016. De ønsket også å være arrangør
i 2015. Knut overbringer beskjed til
Migrasjonsmuseet. Offisielt må dette også klargjøres
med årsmøtet 2015.

Knut

Vedtak: Knut informerer Migrasjonsmuseets
venner om tildeling av årsmøtet 2016.
SAK 21/20142015

SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE
Ikke mottatt svar fra Norsk Kulturråd på søknad av
26.02.d.å. om støtte.
Ved alle søknader må vi ha en finansieringsplan og
et kostnadsoverslag. Det må søkes om støtte til
konkrete saker.
Deler av årsmøtet bør kunne defineres som seminar
for å kvalifisere til støtte. Utgiftene til årsmøter må
ned.

SAK 22/20142015

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE
Ifølge Jan Solberg i Kulturvernforbundet er det i
søknad til Norsk Kulturråd viktig å fokusere på:
 Frivillighet (“frivillighetens disipler”)
 Samfunnsnytten
 FNM’s funksjon i fremtiden
Det er avgjørende for FNM å få driftsstøtte. FNM’s
faglige tilbud må bi bedre, f.eks. ved å arrangere
seminarer.
FNM har en stor utfordring; mange små
medlemsforeninger med lav kontingent gjør at FNM
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får inn for lite pr. medlem.
Diskusjon vedr FNM’s eksistens:
 Vi må overbevise om viktigheten av vår
eksistens
 Idédugnad for å konkretisere gode ideer,
viktig at vi når ut med disse ideene
 Hvilke ønker og behov har våre medlemmer
 Verving
SAK 23/20142015

MEDLEMSVERVING
Vi må gjøre et fremstøt mot museer som har
venneforeninger. Gjøre en “mulighetsstudie”, hvilke
foreninger er aktuelle for å bli medlem? Vi må
informere om hva FNM kan tilby, dette kan gjøres
ved at vi har en oversikt over “produktportefølje” og
en oversikt over materiell venneforeninger kan få fra
FNM.
For videre verving: Enhver går igjennom listen over
venneforeninger, og kontakter
museer/venneforeninger i “sitt” fylke.

Alle

Vedtak: Hvert styremedlem kontakter
museer/venneforeninger i sitt fylke.
SAK 24/20142015

REGIONALE SAMLINGER I REGI AV
KULTURVERNFORBUNDET
Liste med kommende samlinger klargjøres av Knut
og formidles til medlemsforeningene. Våre
medl.foreninger henstilles om å delta.

Knut

Vedtak: Liste over de regionale samlinger
skrives.
SAK 25/20142015

HJEMMESIDE/PROFILERING AV FNM
Diskusjon Facebook vs hjemmeside, eller begge
deler.
Vedtak: hjemmesiden beholdes. Nytt styre tar
opp diskusjonen om facebook.

SAK 26/20142015

NYTT FRA VENNEFORENINGENE
Punkt ikke gjennomgått.
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SAK 27/20142015

ØKONOMI
Informasjon ved Svend:
Alle kontingenter fra medlemsforeningene for
inneværende år er innbetalt. Ikke mottatt faktura fra
Web-computing. Foreløpig ser det ut til at
årsresultatet blir ca 4300,- i overskudd.

SAK 28/20142015

MØTEPLAN FOR RESTEN AV ÅRET
Punkt ikke gjennomgått.

SAK 29/20142015

EGET FAGSEMINAR HØSTEN 2015
Det er søkt om midler til seminar. FNM arbeider
videre med mulige faglige tilbud, arrangement er
avhengig av ekstern finansiering.

SAK 30/20142015

UTDANNINGSPOLITIKK FOR HÅNDVERK – SMÅ
VERNEVERDIGE FAG
Dette er et komplekst bilde. Det ble stilt spørsmål i
styret om dette innenfor FNM’s arbeidsfelt. Er dette
tema for venneforeninger?

SAK 31/20142015

KULTURMINNEDAGENE 2015
Arrangeres gjennom en uke i september.
Kommunene har fått invitasjoner om å delta. Det bør
være museer og venneforeninger som samarbeider
om å arrangere dette.

SAK 32/20142015

EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER
Styret ble informert om:
 Kulturvernkonferansen, Knut deltok fra FNM
 Styrelederkonferansen, Knut deltok fra FNM
 Møter gen.sekr./daglige ledere i
Kulturvernforbundet, Knut deltok fra FNM
 Årsmøte i SAMMUS
 Møte/intervju med masterstudent i
museologi. Tittel: “Frivillighet ved museer og
venneforeningers rolle i
museumsorganisasjonen”. Knut hadde dette
møtet.
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