Styremøte i FNM, 12. januar 2015.
Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo
Til stede: Knut Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Inger
Kristin Tvete
Fra Norges Kulturvernforbund: generalsekretær Jan Solberg, deltok på første del av
møtet.
Forfall: Anne Løvenskiold, Lucie Lovén
Referent: Inger Kristin Tvete

Jan Solberg, generalsekretær i Norges Kulturvernforbund hadde innledningsvis en
sekvens om kulturvernforbundet, og hvordan de jobber mot henholdsvis Kulturrådet
og Kulturdepartementet. Norges Kulturvernforbund har to hovedoppgaver; det
utadrettede arbeidet (lobbyvirksomheten) og det innadrettede (det faglige arbeidet,
det å ta systemene til en enhet).
Ved siste tildeling fra Kulturrådet fikk Kulturvernforbundet 500.000,- ekstra. Dette
beløpet skal brukes til medlemmenes gode; dvs til medlemsutvikling og
samarbeidstiltak.
Det Kulturvernforbundet mottar av tilskudd går tilbake til medlemmene. Det er viktig
at Kulturvernforbundet og dets medlemmer snakker med én stemme overfor
Kulturverndepartementet, det gir større gjennomslagskraft. For FNM vil det være
hensiktsmessig å søke prosjektmidler. Det vil være en lavere terskel for å bli tildelt
dette, vel og merke om vi har gode prosjekter. For 2015 har Kulturrådet en pott på ca
9 mill. som ikke er bundet opp, og som det er mulig for FNM å søke midler fra til
prosjekter.
FNM trenger hjelp fra Kulturvernforbundet til søknadskriving og ideer til å spisse
søknadene til Kulturrådet/Kulturdept.
Jan Solberg anbefalte FNM å sende et brev til Kulturrådet med kopi til Kulturdept.
med presentasjon av FNM for å legge et grunnlag for søknad i 2016.
Jan Solberg informerte videre om:
 Kulturvernkonferansen arrangeres 14.3.15, på Gamle Logen.
 Det planlegges regionmøter for medlemsorganisasjonene. Man ønsker å stå
sterkere lokalt og regionalt.
 Styrelederkonferanse 9.5.15. Dette er et nytt tiltak, viktig funksjon er å skape
nye møteplasser.
 Kulturminnedagen; tema for 2015 er “Nabolaget”. Se kulturvernforbund.no for
undertemaer.
En tanke for FNM er å signalisere ut aktiviteter knyttet til Kulturminnedagen til våre
medlemsforeninger, og bruke dette i argumentasjonen i søknader til Kulturrådet.

Sak

Referat/Tiltak

SAK 10/20142015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 16.10.2014

Ansvar/
Utført

Vedtak: Styremøtereferat ble godkjent av styret.
SAK 11/20142015

ÅRSMØTET 2015
Kari informerte om forslaget til årsmøteagenda fra
arrangør. Vi bør ha to timer tilsammen på årsmøtet
og faglig tema. Kari tar kontakt med arrangør for å
tilpasse dette i henhold til tidsrammen.
Den faglige delen av årsmøtet er FNM’s ansvar å
fastsette.
Diskusjon rundt faglig tema:
Kan dette utvides? Kan dette gjøres om til et
prosjekt f.eks for universitets-/høyskolestudenter?
Forslag til tema:
 Museenes holdning til venneforeningene
 Idetorg
 Nettsider; gode råd og vink (ref.
Nasjonalgalleriets nettsider). Evnt engasjere
firma som er gode på nettsider til å holde
foredrag (eks. Visma)
 Kommunikasjon på sosiale medier

Alle

FNMs berettigelse er å bli bedre på
kunnskapsformidling. FNM må være til nytte for
medlemsforeningene. Det er viktig at FNM gir større
tilbud til medlemsforeningene.
Vi kan også tenke å gjøre disse forslagene til temaer
for seminar, det gir oss mulighet til å søke
økonomisk bistand fra prosjektmidler.
Forslag i styret: Sende søknad om prosjektstøtte til
årsmøtet, samt støtte til et seminar.

SAK 12/20142015

Vedtak 1: Det er ønskelig med to timer til
årsmøte og faglig del. Kari kontakter arrangør
om dette.

Kari

Vedtak 2:Benedicte kontakter Nasjonalgalleriets
venner for å få info om deres nettside.

Benedicte

MEDLEMSVERVING
Styremedlemmene har kartlagt museer med
venneforeninger som ikke er medlem i FNM. Disse
må ringes, erfaringsmessig holder det ikke å sende
mail. Vanskelig å få tilbakesvar på dette.

Knut sender sender oss en verveliste, vi supplerer
med kontaktinfo på denne lista.
Vi i styret må jobbe for å innlemme flere foreninger i
FNM.

Knut/Alle

Det er viktig at FNM blir mer effektive og har en
målrettet kommunikasjon med medlemsforeningene.

Vedtak: Knut mailer vervelisten til FNMs
styremedlemmer, som supplerer med info. Knut
samkjører info og oppdaterer listen.
SAK 13/20142015

HJEMMESIDE/PROFILERING AV FNM
Kostnaden på FNMs nettside må ned. Vi sier opp
avtalen med web-hotellet. Det er mulig å få billigere
løsninger/avtale enn den vi har idag.

Knut/Alle

Svend

Det er viktig å sette venneforeninger i kontakt med
hverandre, slik at de på en enkel måte kan dra nytte
av hverandre. Knut refererte til meget positive
erfaringer med facebook i egen venneforening. Vi
bør ikke legge tanken om å få FNM på facebook på
hylla.

SAK 14/20142015

Vedtak: Si opp avtale med web-hotell.

Svend

ØKONOMI
Svend informerte om FNMs økonomi som er
anstrengt.
Det er viktig at vi driver medlemsverving og at vi
søker prosjektmidler og driftsstøtte.

Alle

Vedtak: Drive verving som et bedringstiltak for
en anstrengt økonomi.
Søke prosjektmidler/driftsstøtte.
SAK 15/20142015

FRIVILLIGHETSERKLÆRINGEN - HØRING
Vi fikk utdelt Kulturdept.’s høring til
Frivillighetserklæringen. Denne fikk vi ikke tid til å
gjennomgå.

SAK 16/20142015

VENNEFORENINGER OG FAGLIG
TILBUD/SEMINARER
Punkt ikke gjennomgått.
Vedtak: Overføres til neste møte.

Alle
Knut/Alle

SAK 17/20142015

MØTEPLAN FOR RESTEN AV ÅRET
Punkt ikke gjennomgått.

Vedtak: Overføres til neste møte.

