Årsberetning for perioden 01.07.2014-30.06.2015
STYRETS SAMMENSETNING
Styret har bestått av følgende:
- Knut Sterud, Hadeland Museumslag (leder) - valgt i 2014 for 2 år.
- Kari Hop Skiftesvik, Troldhaugens Venner (nestleder) - gjenvalgt i 2013 for 2 år.
- Inger K. Tvete, Fredrikstad Museums venner (sekretær) - valgt i 2013 for 2 år.
- Svend Strand, De Sandvigske Samlingers venner (kasserer) - valgt i 2014 for 2 år.
- Benedicte Rustad, Norsk Folkemuseums venner (styremedlem) - valgt i 2014 for 2 år
- Anne Løvenskiold, Ringerike museums venner (varamedlem) - valgt i 2012 for 2 år.
- Lucie Lóven, Bogstad gårds venner (varamedlem) - valgt for 2 år i 2014.
REVISOR OG VALGKOMITE
Nils B. Olsen, Forsvarsmuseets venner har vært revisor.
Valgkomiteen i FNM har i beretningsperioden bestått av:
Lauritz Dorenfeldt, Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo (leder)
Axel L. Meyer, Foreningen Nordenfjeldske kunstindustrimuseums venner
Sigrid Simondsen, Romsdalsmuseets venner
STYRETS ARBEID
Styret har hatt tre styremøter i perioden. Konstituerende styremøte var hos Marianne Andresen,
forbundets mor. De to øvrige styremøtene har vært i Kulturvernforbundet, hvor generalsekretær Jan
Solberg har orientert om aktuelle saker.
ÅRSMØTET 2014
Årsmøtet ble avholdt ved Norsk Teknisk Museum i Oslo som hadde 100 års jubileum i 2014. Styret
takket Norsk Teknisk Museums venner for et flott arrangement. Delegatene ble ønsket velkommen av
leder i FNM, Lauritz Dorenfeldt. Årsmøtet ble beæret med besøk av kulturminister Torhild Widvey.
Hun holdt en flott hilsningstale til årsmøtet og understreket betydningen av venneforeningenes store
frivillige arbeid.
Etter årsmøtet fikk vi en interessant omvisning i jubileumsutstillingen ved Norsk Teknisk Museum.
Lørdagens program inneholdt også et spennende besøk ved Ullevål museum.
Festmiddagen fant sted på Quality Hotell Expo. Her ble Lauritz Dorenfeldt, som har vært leder i 6 år,
takket for sin mangeårige innsats. Det samme ble Axel Meyer for sitt arbeid som kasserer de siste
årene.
På søndagen var det omvisning på gamle og nye Fornebu. Til slutt hadde vi et svært hyggelig besøk i
Samvirkemuseet på Gjettum i Bærum. Vi ble transportert rundt begge dager i en veteranbuss, noe alle
satte stor pris på.
ARBEIDSFELT
FNM – Forbundet for Norske Museumsvenner – dets funksjon etter vedtektene §1 er å:
-

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.

VIRKSOMHET
Mye av dette arbeidet gjøres ved å være til stede i museumsmiljøene og øvrige kulturmiljøer, og stå til
disposisjon med informasjon om museenes venneforeninger og deres arbeid. I beretningsperioden har
styreleder representert FNM på møter for generalsekretærer/styreledere i Kulturvernforbundet. Nær
kontakt med andre organisasjoner innen kulturvern og Kulturvernforbundet er svært nyttig.
Kulturvernkonferansen
Årets kulturvernkonferanse ble gjennomført i Oslo 14. mars med temaet: «Rett til kulturarv –
kulturvernets rolle». Knut Sterud og Lucie Lóven representerte FNM.
Styrelederkonferanse
Styrelederkonferanse i Kulturvernforbundet ble arrangert i Oslo 9. mai 2015. Knut Sterud
representerte FNM. Her ble det fokusert på medlemsutvikling, samt nettverk og samarbeid.
Samlingen, som ble basert på presentasjon av tre kulturvernorganisasjoner og gruppearbeid, var meget
nyttig.
Regionale samlinger
Kulturvernforbundet har gjennomført regionale samlinger i Fagernes i Oppland 11. april og i Molde i
Møre og Romsdal 6. juni. Her ble aktuelle tema og samarbeid mellom organisasjonene tatt opp. Flere
av venneforeningene deltok sammen med venneforeninger i andre kulturvernorganisasjoner i
Kulturvernforbundet.
Europa Nostra prisutdeling i Oslo Rådhus 11. juni
Inger K. Tvete representerte FNM under prisutdelingen.
Kulturminnedagen 2014
En rekke venneforeninger deltok på kulturminnedagen i samarbeid med museer, kommuner og andre.
RÅDGIVNING
FNM gir råd om foreningsdannelse til interesserte og råd til egne medlemmer. Det er sendt ut et
medlemsskriv med orientering om regionale samlinger i regi av Kulturvernforbundet m.m.
Råd er også gitt om etablering av venneforeninger, i år bl.a. til interesserte i Møre og Romsdal. Vi ble
også kontaktet av Fylkeskonservatoren i Østfold vedr. bistand med råd om etablering av
venneforening i Latvia, noe vi ikke hadde kapasitet til. Leder har hatt eget møte med masterstudent i
museologi som vil belyse frivilligheten ved norske museer.
MEDLEMMER OG MEDLEMSDATA
Styret samler inn medlemsinformasjon fra venneforeningene og formidler dette til
Kulturvernforbundet. 51 venneforeninger med til sammen 19473 medlemmer er tilsluttet FNM.
Venneforeningen Vest-Agder fylkesmuseum har skiftet navn til Kristiansand Museums
Venneforening. Venneforeningen for Agder Naturmuseum og botanisk hage med 150 medlemmer har
meldt seg ut av FNM. Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum med 570 medlemmer har meldt seg
inn i FNM i år, og vi ønsker dem hjertelig velkommen i forbundet.

NETTSIDER
FNM’s nettsider finnes på www.fnm.no. De inneholder informasjon om FNM og
medlemsforeningene. I beretningsperioden har Svend Strand gjennomført en oppgradering av
hjemmesiden.
Venneforeningene som har egne nettsider, kan også nås fra FNM’s nettsider. Det er ønskelig at
foreningene på sin side etablerer link videre til FNM. Vår e-post-adresse er post@ fnm.no.
MEDLEMSVERVING
Styret har gjennomført en større registrering av museer og andre kulturinstitusjoner og dets
venneforeninger med sikte på framtidig verving av nye venneforeninger. Dette arbeidet bør følges opp
med målrettet verveinnsats i løpet av 2015-2016.
INTERNASJONALT
FNM har i inneværende periode ikke deltatt på WFFM’s møter, og har etter et vedtak på tidligere
årsmøte meldt seg ut av WFFM av økonomiske grunner. FNM deltok i år ikke på SAMMUS’ (Det
danske forbundet) årsmøte, først og fremst på grunn av økonomiske årsaker.
ØKONOMI
FNM har hatt anstrengt økonomi i flere år. Styret har arbeidet med å skaffe offentlig støtte via
Kulturrådet, men har foreløpig ikke kommet i mål på dette området. Målet er å skaffe statlig
finansiering i form av årlig driftsstøtte for å øke servicen og faglige tilbud til venneforeningene, samt å
legge grunnlag for en fast ansatt på sikt. Dette arbeidet må følges opp aktivt av kommende styre.
Styret har bevisst begrenset kostnader til styremøter og andre arrangementer. Årets regnskap viser
derfor et lite overskudd, noe styret er tilfreds med.
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