Nyhetsbrev desember 2013

Kulturvernforbundet ønsker alle venner en deilig julefeiring og et spennende nytt år!

Momskompensasjon
Tallene for årets momskompensasjon til frivillige organisasjoner ble offentliggjort 5.
desember. Lotteri- og stiftelsestilsynet betaler i år ut over 940 millioner kroner i
momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, 320 millioner mer enn i fjor.
Avkortningen i forhold til full kompensasjon er på 30%.
Vi har sett på tallene for våre medlemsorganisasjoner. 13 + Kulturvernforbundet
organisasjoner har mottatt til sammen 8,35 millioner kroner. 3 organisasjoner har
ikke fått søknaden godkjent.
Tallene for momskompensasjon kan si oss noe om hvor stor del av verdiskapningen i
kulturvernorganisasjonene som er basert på penger: beløpet viser at organisasjonene
samlet har en omsetning på rundt 200 millioner kroner.

Stortingets budsjettinnstilling
Det har vært mange budsjettrunder denne høsten. Stortinget har nå behandlet
regjeringens budsjettproporsjoner i fagkomiteene, og i forrige uke kom de endelige
innstillingene.
Vi er glade for at familie- og kulturkomiteen «merker seg det viktige arbeidet som de
mange frivillige i kulturvernorganisasjonene gjør ved å ta vare på lokalhistorien,
historiske gjenstander og slektshistorien vår.» og viser til at det er grunn til å være
bekymret for historielagenes situasjon.
Det er i innstillingen foreslått en påplusning til fartøy på 5 millioner kroner på
Riksantikvarens budsjett, som en erstatning for at drivstoff-avgiftsfritaket for at

drivstoff-avgiftsfritaket for veteranbåter, museumsjernbaner og industrielle
kulturminner faller bort.

Kulturvernkonferansen 2013
Programmet for vårens store kulturvernkonferanse begynner å bli klart. Tema for
konferansen er samfunnsutviklingen siste 200 år og hva slags rolle
kulturvernorganisasjonenes kan ha når dagens samfunn skal lære av historien. Vi har
fått bekreftet flere spennende foredragsholdere. Blant annet skal satiriker og sosiolog
Andreas Hompland kåsere over temaet «Hva skal vi med gamle dager?». Vi åpner for
registrering 9. januar på nettsidene våre.

WikiWiki-kurs i Vestfold
Kulturvernforbundet har valgt å satse på lokalhistoriewiki som prosjekt for å styrke
innsamling og deling av kunnskap i kulturvernorganisasjonene. I forbindelse med
satsingen holder vi regionale kurs i bruk av lokalhistoriewiki for våre
medlemsorganisasjoner. Vi har hittil avholdt fire kurs, sist i Rogaland, og når er turen
kommet til Vestfold:
Kurset gir en praktisk innføring i hvordan man kan bruke lokalhistoriewiki.no, med
hovedvekt på hvordan man oppretter og redigerer artikler, inkludert opplasting av
bilder, kategorisering og kildehenvisninger. Kurset blir avholdt 16. og 30. januar på
Bakketeigen og er åpent for alle med tilknytning til våre medlemsorganisasjoner. For
påmelding, se http://kulturvern.no/lokalhistoriewiki-kurs-i-vestfold/.
Ønsker du at vi skal holde lokalhistoriewikikurs i din region? Kontakt
heidi@kulturvern.no

Minneinnsamling
Prosjektet «Mange stemmer fra levde liv» avsluttes i 2014. Prosjektet som har pågått
siden 2012 er den den fjerde store innsamlingen av livsminner som gjennomføres.
Samarbeidspartnere er Landslaget for lokalhistorie, Norsk folkeminnelag, DIS-Norge,
Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk folkemuseum, Institutt for kulturstudier og
orientalske språk, UIO og Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU
Gjennom minneinnsamlingene får man bl.a. innblikk i dagligliv, arbeidsliv, barndom,
voksenliv, fødsel og død. Det er fortsatt mulig å bidra til prosjektet: er du over 50 år?
Fortell om ditt liv!
15. april 2014 er siste frist for å sende inn innsamlede minner. Les mer.

Grunnlovsseilas
Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet KYSTEN og Kystlaget Viken inviterer til
tidenes mønstring av historiske skip og båter langs norskekysten i anledning
Grunnlovssjubileet i 2014.

Det blir konvoi med store og små båter langs norskekysten som ender opp på
Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo fra 17. til 20. juli. Seilingsplan vil bli kunngjort
etter hvert, men noen viktige datoer er klare: Avgang Florø 9. juli, siste anløp før Oslo
er Horten 16. juli hvor alle båtene går samlet inn til Oslo med ankomst ettermiddagen
17. juli. Åpningsseremonien til landsstevnet finner sted i Bjørvika kl. 18.00.
Påmeldingsskjema for båter kommer på nettsidene til Norsk Forening for Fartøyvern
og kyststevnet2014.no.

Datoer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. februar: Kulturvernforbundet arrangerer regionmøte i Østfold
7. februar: Norsk Forening for Fartøyverns landskonferanse, Gardermoen
4. Søknadsfrist Kulturrådet prosjektstøtte Kulturvern
15. mars: Kulturvernkonferansen, Oslo
28.-30.: mars Kystlagsseminar, Tromsø
9. til 11. mai: Kulturvernforbundets årsmøte, Asker
12. til 15. juni: Norges Husflidslag landsmøte, Harstad
9. til 17. juli Konvoi 2014
17. til 20. juli: Forbundet Kystens landsstevne, Oslo
13. til 17. august: Internasjonal genealogisk og heraldisk kongress, Oslo
13.-21. september Kulturminnedagene

Meld inn møter og aktiviteter til louise@kulturvern.no
www.kulturvern.no
www.twitter.com/kulturvern
www.instagram.com/kulturvern
www.facebook.com/kulturminnedagene

