Tilsluttet Kulturvernforbundet

Styret og vararepresentanter

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE STYREMØTE
Bergen, søndag 20. september 2015 kl. 08.30 -09.00
Tilstede var Knut Sterud, Anne Løvenskiold, Lucie Lovèn, Jorunn Strand Vestbø,
Svend Strand, Axel Hansen og Anne Asserson.
SAK 1/2015-2016 KONSTITUERING AV STYRET
Formål med møtet var å konstituere det nye styret etter årsmøtet 19. august. På
årsmøtet ble Anne Løvenskiold, Lucie Lovèn og Anne Asserson valgt som
styremedlemmer, mens Jorunn Strand Vestbø og Alex Hansen ble valgt som
vararepresentanter i styret. Ett av styremedlemmene skal ha ett års varighet. Dette vil
bli avgjort på neste møte.
Etter konstituering består styret av:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Kasserer
Sekretær
Varamedlem
Varamedlem

Sterud, Knut
Løvenskiold,Anne Chr.
Lovèn, Lucie
Strand, Svend
Asserson, Anne
Vestbø, Jorunn Strand
Hansen, Alex

SAK 2/2015-2016 STYREMØTER
Det er ønskelig at alle har anledning til å blir med fra starten og alle samles i det
første møtet.
VEDTAK: Styremøtene blir holdt i Kulturvernforbundets lokale i Oslo.
Arbeidsform mail/skype i stedet for møter når det måtte blir nødvendig.
SAK 3/2015-2016 STRATEGI FOR ØKONOMI
Forholdet til FNM’s drift og økonomi ble kort drøftet.
VEDTAK: Det må arbeides aktivt for å bedre driftsgrunnlaget i FNM. Tidligere
igangsatt arbeid overfor Kulturrådet følges opp. Et langsiktig mål for FNM er å
sikre seg fast årlig driftsstøtte fra Kulturrådet/Kulturdepartementet.

Tilsluttet Kulturvernforbundet

SAK 4/2015-2016 VERVING AV NYE VENNEFORENINGER
Formål er å øke volumet av medlemmer for å kunne bli en vektig/seriøs og aktiv
aktør overfor myndigheter. Mange medlemmer befester FNMs posisjon som et sterkt
nasjonal forbund på kulturvernsektoren.
En av de umiddelbare oppgavene for FNM er å få kartlagt og kontaktet nye
venneforeninger. Det foreligger en oversikt over venneforeninger som styret vil
utvide.
VEDTAK: Knut sender ut ajourført oversikt over potensielle venneforeninger og
fordeler fylker på styret/vararepresentanter som igjen sender ut brev med
telefon oppfølgning. Målet er å få ut brev i løpet av oktober. Styret sender ut et
skriv pr. brev og følge dette opp med en telefon etter hvert. Brev med FNM logo
og punkter med argumenter for hva et medlemskap gir.

SAK 5/2015-2016 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING
Forslag om ny og forbedret rutine for valg på årsmøtet. Det er behov for å gå
gjennom vedtektene.
VEDTAK: Knut sender ut forslag til endring av vedtektene
SAK 6/2015-2016 ÅRSMØTET I FNM I 2016
Neste årsmøte blir avholdt av Det Norske Migrasjonsmuseet i samarbeid med Norsk
Jernbanemuseum og Domkirkeodden i Hamar. Forslag om å kontakte
Migrasjonsmuseet allerede nå for en teknisk kjøreplan og ikke minst avklare
oppgavene og rollefordeling mellom lokal arrangør og FNM.
Årsmøtet er så langt satt til 10.-11. september, men flere mente at senere
årsmøtetidspunkt (slutten av september eller tidlig i oktober) ville være gunstig for
oppslutning, da mange pensjonister har ferie i september.
VEDTAK: Knut kontakter Migrasjonsmuseet og avklarer årsmøtetidspunkt og
nærmere opplegg.

Neste møte: 12. november kl. 14.00 i Kulturvernforbundet i Oslo
Anne Asserson

