Nyhetsbrev til Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner September 2013

Tusen takk til alle lokale og regionale lag for flott gjennomførte kulturminnedager!
Se flere bilder på Facebook og Instagram.

Regjeringsskifte
Vi venter nå spent på hva som vil stå om kulturvern i regjeringserklæringen. Vi har minnet våre
kontakter i de forhandlende partier (både før og etter valget) om at kulturvern er et viktig område og at vi
forventer at den nye regjeringen tar et fastere grep enn den regjeringen vi har hatt i de siste åtte årene.
Dessverre er det vanskelig å vite hvor mye plass erklæringen vil avsette til omtale av kulturområdet
generelt, og derfor om det blir «plass» til noe om kulturvern. Det blir spennende å se!

Kulturminnedagene
Kulturminnedagene ble gjennomført med glans i år også. Det var noe over 150 arrangement fordelt på alle
landets fylker. Årets kulturminnedagspris gikk til Gjesdal kommune og Gjesdal historie- og ættesogelag for
arrangementet «Historiens stemmer fra Gjesdal». Jørg Eirik Waula delte ut prisen under selve
arrangementet 13. september. Vi hadde god pressedekning både på Kulturminnedagene generelt og på
prisen. Vi har nå en konkurranse gående om beste oppføring av kulturminnedagsaktiviteter på
lokalhistoriewiki.no. Vinneren kåres 1. november.
En av de nærmeste dagene sender vi ut evalueringsskjema for kulturminnedagene som vi håper alle
arrangører vil ta seg tid til å svare på.

Landsmøte
Landsmøte 2014
Kulturvernforbundets landsmøte avholdes i Oslo-området 9. til 11. mai i 2014. Invitasjoner sendes ut i
januar. Formell innkalling med sakspapirer sendes i tråd med vedtektene ut 4 uker før møtet.
Hold også av dato for Kulturvernkonferansen som går av stabelen 15. mars i Oslo. Mer informasjon om
program og påmelding kommer.

Ledige stillinger i Kulturvernets hus
Det er for tiden flere ledige stillinger i Kulturvernets hus. Norsk forening for fartøyvern søker etter ny
generalsekretær og Norges Husflidslag søker kommunikasjonsmedarbeider. For stillingen i Norsk forening
for fartøyvern kreves det ledererfaring og erfaring fra arbeid med frivillige organisasjoner. Om stillingen
som kommunikasjonsmedarbeider i Norges Husflidslag står det at den passer for en kreativ og selvstendig
person med evne til samarbeid og nettverksbygging. Husflidskompetanse er i midlertid ikke et krav.
Stillingen er en 80%, i første omgang et års engasjement. I tillegg er det lyst ut et 40% vikariat i Norsk

Fyrhistorisk forening. Les mer på foreningens hjemmesider. Se hele saken her: http://kulturvern.no/ledigekulturvernjobber/

Søknadsfrist Kulturminnefondet
Norsk Kulturminnefond skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredete kulturminner
og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig
opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond blir kun
behandlet én gang i året. Søknadsfristen for tildeling i 2014 er 1. november 2013.

Wiki Loves monuments 2013
Wiki Loves monuments er en årlig kampanje for å få flere bilder av kulturminner på wikipedia. Årets
konkurranse varer ut september måned, så ta med deg kamera ut på tur i helgen og ta bilder av
kulturminner i nærmiljøet!
Les mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Monuments_2013

Fortidsminneforeningen arrangerer
arrangerer kvinneseminar
For å markere 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge, arrangerer Fortidsminneforeningen seminar
om bygningsvern for og med kvinner. Seminaret avholdes på Røros 24.-25. oktober, og vil sette fokus på
kvinners rolle og engasjement i bygningsvernet, samt tilrettelegge for inspirasjon, kunnskapsutveksling og
nettverksbygging. Seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Kulturminnefond, Sparebankstiftelsen DNB
og magasinet Norske hjem.

Årsmøter og Landsmøter i 2014
Vi holder på å lage en oversikt over alle viktige møter og samlinger neste år. Send oss informasjon om
årsmøter, landsmøter og andre viktige datoer i organisasjonene.
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