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Vellykket Kulturvernkonferanse
Det var stappfullt hus, høyt engasjement og god stemning under
Kulturvernkonferansen 2014. I programmet spurte vi oss: “Hva skal vi med gamle
dager?” Svaret lød unisont fra flere av foredragsholderne: Vi trenger fortiden for å
skape fremtiden. Vi ser et stort behov for denne type møteplass hvor engasjerte
tillitsvalgte og ansatte fra organisasjonene og det øvrige kulturvernfeltet kan møtes
for konstruktiv debatt og nettverksbygging. Kulturvernkonferansen 2015 planlegges
allerede. Hold av 14. mars!

Registrering til kulturminnedagene åpnet
Registrering til årets kulturminnedager er åpnet! Registreringsskjema finner dere på
www.kulturminnedagene.no. Den offisielle registreringsfristen er 15. juli. Det er
imidlertid mulig både å legge til nye arrangement og gjøre endringer etter dette, men
kun registreringer som er gjort innen 16. juli får tilsendt arrangementsplakater og blir
med i den offisielle arrangementsoversikten. Tema for Kulturminnedagene 2014 er
«Den store reisen - 200 års samfunnsutvikling».

Påmelding til landsmøtet
Kulturvernforbundet avholder sitt landsmøte på Leangkollen hotell i Asker 9. til 11.
mai. Organisasjonene har rett til å stille med et gitt antall mandater (2 til 4 plasser)
avhengig av organisasjonens størrelse. Alle medlemsorganisasjoner skal ha fått
offisiell invitasjon til landsmøtet pr epost. Vi minner om at fristen for påmelding til
landsmøtet er 4. april. Påmeldinger og spørsmål til generalsekretæren:
jan.solberg@kulturvern.no.

Møter i departementene
I forrige nyhetsbrev skrev vi om et vellykket møte med Miljøvernminister Sundtoft.
Siden den gang har vi også hatt møte i Kulturdepartementet, med statssekretær
Åmås, og om to uker skal vi i Samferdselsdepartementet og snakke med
statssekretær John-Ragnar Aarset. Det er bra at den nye regjeringen prioriterer å bli
kjent med kulturvernbevegelsen. På alle våre møter med regjeringsapparatet tar vi
opp kravet om grunnstøtte for alle våre medlemsorganisasjoner, samt behovet for en
bedre samordning mellom departementene.

Kulturrådets post 74 evalueres
Generalsekretær Jan Solberg var invitert til å holde et innlegg under Norsk Kulturråds
evalueringsmøte for post 74 14. mars. Post 74 omfatter faste driftstilskudd fra
Kulturrådet, og lå tidligere under Kulturdepartementets eget budsjett.
Kulturvernorganisajonene representerer en stor og viktig del av søknadene på post74,
og vi er glade for at Kulturrådet tar oss med på evalueringen. Les kulturrådets rapport
fra møtet her: http://kulturradet.no/vis-arkivartikkel//asset_publisher/U1Cc/content/aktuelt-post-74-opprydding-pagar

Departementet varsler forenkling
I en pressemelding har Kulturdepartementet varslet at de vil se på forenkling av
tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Departementet skriver at de vil «fjerne
tidstyver for å skape et enklere møte med det offentlige». Alle departement som gir tilskudd til
frivillige skal foreslå minst to tiltak for forenkling innen 1. mai. Dette kan være god
nyheter, men det endelige resultatet gjenstår å se. Les hele pressemeldingen her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2014/forenklin
g-for-frivillige-organisasjoner.html?id=752052

Bli med på bunadsparade!
Bli med på å feire Grunnlovsjubileet i Oslo sammen med andre bunadskledde!
Bunadsparaden går opp Karl Johans gate 15. mai, med ridende politi og Kampen
Janitsjar i front, til Stortinget hvor vi danner to geledd fra Stortinget og oppover Karl
Johan for å ta imot Kongefamilien. Etterpå blir det presentasjon av bunadene på den
store scenen i Studenterlunden, samt konsert og mottakelse med bespisning i
Påmelding/mer informasjon: akershus@husflid.no.

Friluftslivets år – søk om midler
Til Friluftslivets år 2015 er det opprettet en tilskuddsordning med en ramme på 15
millioner kroner. Pengene skal gå til større, koordinerte friluftslivssatsinger.
Det overordnede målet for Friluftslivets år er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at
året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av
befolkningen. Frist for å søke om tilskudd er 10.juni 2014 kl. 15.00. Det skal søkes
gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter;
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Søknadsskjema vil bli lagt ut i
søknadssenteret om kort tid. Tema for Friluftslivets år 2015 er nærmiljø, fritidsfiske
og kulturminner.
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•
•
•
•
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•
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•

28.-30.: mars Kystlagsseminar, Tromsø
7. april: Kystkulturseminar i regi av Fortidsminneforeningen, Bekkjarvik
(Hordaland)
9. til 11. mai: Kulturvernforbundets årsmøte, Asker
22. til 23. mai
07.-09. juni: Veteranbusstreff og landsmøte i RHF, Hamar
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
3. – 5. september: Bygningsvernkonferanse Norsk Folkemuseum, Oslo
13. september Husflidsdagen, hele landet
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

