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Landsmøte
Det er snart klart for Landsmøte på Leangkollen. Det blir rekordstor oppslutning om
landsmøtet i år, 20 av 21 medlemsorganisasjoner er tilstede i tillegg til Forbundet for
for Norske Museumsvenner som vil bli tatt opp som ny medlemsorganisasjon. Ola
Elvestuen fra Venstre, Leder i Stortingets energi- og miljøkomité, vil innlede på
fredagen med et innslag om kulturvernpolitisk arbeid på Stortinget. Lørdag kommer
Riksantikvar Jørn Holme for å snakke om Riksantikvarens nye strategi for samarbeid
med de frivillige. Simen Bjørgen fra Kulturminnefondet og Liv Ramskjær fra
Museumsforbundet deltar også. Alle landsmøtepapirer og annen relevant informasjon
ligger her: http://kulturvern.no/landsmote-2014/.

Møte i Samferdselsdepartementet
Tirsdag 8. april var Kulturvernforbundet i møte med statssekretær John-Ragnar Aarset
i Samferdselsdepartementet. Med oss hadde vi LMK og Norsk Fyrhistorisk Forening,
fordi dette er to organisasjoner med tydelig tilknytning til departementet.
Statssekretæren røpet et personlig engasjement på det samferdselshistoriske
området, og lovet også å se på muligheten for et møte mellom de tre
«kulturverndepartementene» for bedre samordning av kulturvernfeltet. Les hele
saken her: http://kulturvern.no/mote-i-samferdselsdepartementet/

Kommunikasjonsverksted
27. mai er det klart for nytt seminar for redaktører og informasjonsfolk i
Kulturvernorganisasjonene. Tema denne gang blir Sosiale medier i kultursektoren. Vi
kommer tilbake med program og mer informasjon.

Årsmøter/Landsmøter i organisasjonene
Mange av våre medlemsorganisasjoner har sine årsmøter og landsmøter nå i April og
Mai. Se oversikt over datoer nederst i saken, og tips gjerne hvis det er møter vi ikke
har fått med oss. Vi prøver så godt vi kan å være tilstede på
medlemsorganisasjonenes aktiviteter, med representanter fra styret og/eller
sekretariatet.

Ny tilskuddsordning fra Kulturminnefondet
Kulturminnefondet utlyser nå en ny ordning med støtte til strakstiltak for å sikre
kulturminner. I den nye ordningen kan søker få dekket halvparten og inntil kr 30.000
av kostnadene. Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. For å
søke om strakstiltak sender du fondet en enkel søknad med litt informasjon om
kulturminnet, skadene og om hvordan sikringen skal utføres. Om den som er eier ikke
ser seg i stand til å søke kan andre, privatpersoner eller foreninger, være søker.

Husk Grasrotandelen
Grasrotandelen er tippemidler som den enkelte spiller bestemmer over. Vi vil
oppfordre alle lokallag i våre organisasjoner til å registrere seg for grasrotandelen.
Kulturdepartementet bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler, og første krav
er at laget må være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av
Brønnøysundregisteret. Les mer på www.grasrotandelen.no.

Kulturminnedagene
Registrering til årets Kulturminnedager er i gang. Kontakt oss hvis du har spørsmål
om registreringen eller har idéer du vil lufte: alle kan registrere
kulturminnedagsarrangement! Registreringen foregår fram til 15. juli, med mulighet
for tilføyinger og endringer helt fram til september. Vi håper på arrangement i alle
landets kommuner i år!

Datoer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9. til 11. mai: Kulturvernforbundets årsmøte, Asker
18. mai Norsk Folkeminnelags årsmøte, Oslo
22. til 23. mai: Norsk Kulturarvs fagseminar og Årsmøte, Nes
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

