Nyhetsbrev Mai/juni 2013

Dette blir siste nyhetsbrev fra kulturvernforbundet før sommeren, og det første på lenge som er skrevet av
undertegnede, Louise Brunborg-Næss. Jeg er glad for å være tilbake etter et år i permisjon og gleder meg til
å ta fatt på informasjonsarbeidet igjen. Jeg vil også være hovedkontaktperson for Kulturminnedagene
framover. God, lang sommer til alle!

Kulturminnemeldinga
Miljøverndepartementet har lagt fram stortingsmeldingen Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken.
Etter Kulturvernforbundets mening er denne meldingen alt annet enn en helhetlig behandling av
kulturminnepolitikken. Meldingen framstår mer som en rapport eller et forsvar for den
kulturminnepolitikken som har vært før under den sittende regjering. Vi deltok på høring i Stortingets
energi- og miljøkomité om kulturminnemeldingen torsdag 23. mai. Våre hovedpoeng på høringen var at
staten må organisere sektoransvar for kulturvernet, gi grunnstøtte til alle kulturvernorganisasjonene, og at
kulturminnepolitikken må fokusere både på objekter, handlingsbåren kunnskap og dokumentasjon i en
helhetlig sammenheng.
Hele høringen er lagt ut i Stortingets videoarkiv her: http://bit.ly/12161Ry

KronikkKronikk-kurs
Kulturvernforbundet arrangerer for fjerde gang kommunikasjonsverksted (tidl. kalt redaktørseminar) for
kulturvernbevegelsen. Denne gangen inviterer vi til et heldagskurs i kronikk-skriving med den erfarne
kursholderen Dag Kullerud. På seminaret vil vi gå igjennom hva som er en god kronikk, hvordan man får en
kronikk på trykk og jobbe praktisk med forhåndsskrevne kronikk-utkast som deltagerne vil få tilsendt før
kurset. Kurset er gratis og åpent for alle ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner og foregår i
Kulturvernets Hus i Oslo 4. juni fra kl. 12 til kl. 18. Enkel servering. BEGRENSET ANTALL PLASSER, BINDENDE
PÅMELDING TIL louise@kulturvern.no UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: 27.05.2013

Arrangementspåmelding Kulturminnedagene
Vi håper alle lokallag i medlemsorganisasjonene vil være med å markere Kulturminnedagene 2013. Ved
registrering før 1. juli er arrangementet automatisk med i konkurransen om Kulturminnedagens pris, og
man mottar gratis arrangementsplakater. 11. august er siste frist for å registrere eller endre
arrangementsinformasjon. Det er mulig å endre informasjon om arrangementet helt fram til selve
arrangementsdatoen, men endringer gjort etter 20. august blir ikke tatt med i presseutsendelser og annet
informasjonsmateriell. Alle endringer blir imidlertid synlige på arrangementsoversikten å nett.
Skjemaet for registrering av arrangement til Kulturminnedagene 2013 finner du her:
http://kulturvern.no/arrangementer/?a=add
Dersom laget eller organisasjonen din mangler midler til arrangement kan det være en idé å søke
prosjektstøtte fra Norsk kulturfond (se under). Vi vil i midlertid understreke at terskelen for
kulturminnedagsarrangement ikke skal være spesielt vanskelig å nå, en hvilken som helst markering er
velkommen, uavhengig av budsjett.

Søknadsfrist Norsk Kulturfond
Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond er 1. juni og 1. september. Norsk kulturråd
fordeler midlene fra Norsk Kulturfond utfra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med formålet til
Kulturfondet. Det finnes en rekke programmer man kan søke fra. Vær spesielt oppmerksom på programmet
for andre formål, dette er en «sekkepost» det kan være verdt å søke midler derfra i tillegg til prosjektmidler
øremerket kulturvern. Les mer om de ulike programmene her:

http://kulturradet.no/stotteordninger?tema=224523

Tallinn Forum 2013
For femte gang arrangeres regionalt kulturarvsforum for østersjøområdet. Denne gangen avholdes forumet
i Estland med kystkultur som hovedtema: "Changing Coastal and Maritime Culture". Konferansen
arrangeres av samarbeidsgruppa for kulturarv under Østersjørådet (the Monitoring Group on Cultural
Heritage in the Baltic Sea States) i samarbeid med estiske myndigheter. Forumet er åpent for alle
kulturarvsinteresserte i regionen. Mer info og registrering: www.tallinnforum.eu

Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren
Skal folk bry seg når sentrale utbygginger påvirker små stedets særpreg? Pål Winsents har laget en
dokumentarfilm om stedsutvikling, lokaldemokrati og kulturminneforvaltning, som er verdt å se for alle
som engasjerer seg i kulturvernspørsmål. I samarbeid med Fortidsminneforeningen inviterer filmselskapet
til egen «Fapremiere» i Oslo 11. juni. Filmen skal siden ut på turné. Les mer på winsentsfilm.no.

Kulturvernforbundets fagutvalg
I tillegg til styre og sekretariat har Kulturvernforbundet tre fagutvalg som skal arbeide for
kompetanseheving og økt samarbeid på tvers av kulturvernorganisasjonene. Fagutvalgene har ingen
formell myndighet, men skal være en ekstra ressurs i styrkingen av kulturvernbevegelsen. De tre utvalgene
er satt sammen av styremedlemmer og ansatte, både fra Kulturvernforbundet og
medlemsorganisasjonene. De tre utvalgene er: Kulturvernfaglig utvalg (leder Kjetil Fuhr), Internasjonalt
utvalg (leder Torill Johnsen) og Informasjonsfaglig utvalg (leder Jørg Eirik Waula).

