Nyhetsbrev mai/juni 2014

Landsmøte
Det ble et vellykket landsmøte på Leangkollen i mai. Mange gode diskusjoner, fin
utflukt i veteranbuss til Oslofjordmuseet og tradisjonsrik middag med Akevitt gode
historier. Landsmøtet vedtok to resolusjoner. Disse kan lese her:
http://kulturvern.no/uttalelser-fra-norges-kulturvernforbundets-landsmote/

Kulturvernforbundets nye styre
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt ved akklamasjon på alle punkter. Både
leder Jørg Eirik Waula, nestleder Torill Johnsen og fire av de øvrige sittende
styremedlemmer tok gjenvalg. I tillegg ble Marianne Nilsen, Jon Suul og Anne Guri
Gunnerød foreslått inn i styret. Styret i Norges Kulturvernforbund består etter
landsmøtet av: Jørg Eirik Waula (leder), Torill Johnsen (nestleder), Ole Richenberg,
Asgeir K Svendsen, Marianne Nilsen, Jon Suul, Anne Guri Gunnerød, Helga Reidun B
Nesset (1. vara), Erik Rønning Johansen (2. vara)

Ny medlemsorganisasjon
Forbundet for Norske museumsvenner ble på landsmøtet 11. mai tatt opp som
medlemsorganisasjon nummer 22 i Kulturvernforbundet. Organisasjonen FMF samler
nærmere 50 venneforeninger ved ulike museer. Med 20 000 medlemmer i
sammenslutningen blir FMF Kulturvernforbundets fjerde største organisasjon. Vi er
veldig glade for å ha fått museumsvennene med på laget, da de er en selvfølgelig del
av kulturvernfellesskapet og spiller en viktig rolle i det aktive kulturvernet, for
eksempel under Kulturminnedagene.

Registrering til kulturminnedagene: vinn fotopris
Det nærmer seg frist for registrering til årets Kulturminnedager (15. juli). Årets tema
er «Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling». I samarbeid med Foto Knudsen
blir det i år en kåring av beste bilde lastet opp i arrangementskalenderen. Vinneren
får overrakt en forstørrelse på plexiglass av det opplastede bildet, samt gavekort på
trykket fotobok med bilder fra arrangementet. Kåringen gjelder bare bilder lastet opp
før 15. juli. Se www.kulturminnedagene.no for informasjon om registrering.
Direktelink til registreringsskjema:
https://fs18.formsite.com/kulturvern/form8/form_login.html

Evaluering av Kulturrådet
For to uker siden overleverte en utredningsgruppe rapporten “Gjennomgang av Norsk
Kulturråd” til Kulturminister Torhild Widvey. Vi kommer til å følge opp utredningen
med en høringsuttalelse, og tar i mot innspill fra medlemsorganisasjonene til denne.
Høringsfristen er satt til 15. august. Les hele rapporten her:
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kunstavdelingen/Rapporter_Utredninger/Rap
port_Gjennomgang_av_Norsk_kulturrad_2014.pdf

Heder til Norges Husflidslag
Norges Husflidslag har fått en viktig anerkjennelse, de er blitt akkreditert av UNESCO
som frivillig organisasjon (NGO) med spesielt ansvar for immateriell kulturarv.
Akkrediteringen betyr at Norges Husflidslag som en av tre organisasjoner i Norge får
en rådgivende status i UNESCO, som en organisasjon med kunnskap om hvordan
immateriell kulturarv holdes i live. De øvrige organisasjonene med akkreditering på
området er SIKA (senter for immateriell kulturarv) og Norsk senter for Folkemusikk og
Folkedans.

Pris til Fartøyvernforeningen
Norsk Forening for Fartøyvern fikk Fyrtårnprisen 2014 under Kystens Dag i
Brønnøysund 13. Juni. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale,
delte ut prisen. Foreningen fikk prisen for sitt langsiktige arbeid for å ta vare på
Norges flytende maritime historie. Prisen skal tjene som stimulans og inspirasjon for
fortsatt arbeid for Norge som kystnasjon. Fyrtårnprisen går hvert år til en kandidat
som har utmerket seg utover det vanlige, gjennom arbeid eller interesseområde. Vi
gratulerer med en vel fortjent utmerkelse!

Nytt studium i bygningsvern
Fagskolen Innlandet har i samarbeid med Riksantikvaren og Byggenæringens
Landsforening utviklet et nytt studium for spesialisering i lærefag innen bygningsvern,
vedlikehold og rehabilitering. Planlagt oppstart er høsten 2014. Nå søkes håndverkere
til første studieopptak. Undervisningen foregår på deltid over ett år, og er særlig
relevante for tømrer-, murer- og snekker- og bygginnredningsfaget. Søkerne har
svennebrev eller tilsvarende realkompetanse. 15 håndverkere søkes til å være med i
det første kullet.

Kultur- og Naturreise
Kultur- og naturreise er et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og
lokal kunnskap om kultur og natur. Utrustet med en smarttelefon eller elektronisk
lesebrett skal alle få tilgang til aktuelle fakta og fortellinger om natur og kultur på
stedet der de er. Prosjektet er tverrfaglig og et samarbeid mellom flere institusjoner.
Prosjektet ledes av Norsk Kulturråd, og de arrangerer en rekke kurs og fagseminarer
om kulturarv og digitalisering. Se http://kulturognaturreise.wordpress.com/ for mer
info.

Bygningsvernkongress
Bygningsvernkongressen arrangeres ved Norsk Folkemuseum i Oslo fra 3. til 5.
september. Kongressen er et samarbeid mellom flere institusjoner og organisasjoner
og samler 300 fagfolk. Formålet er å skape en møteplass hvor håndverkere, forskere,
forvaltningen og undervisningen kan dele, lære av hverandre, diskutere, krangle litt
og knytte gode kontakter. Påmeldingsfrist er 24. juni. Les mer:
http://bygningsvernkongressen.org/

Sommer i sekretariatet
Som vanlig blir det noe redusert bemanning i sekretariatet i sommermånedene. Både
Jan, Heidi, og Louise vil i midlertid være tilgjengelig på mobiltelefon det meste av
tiden. Epost til post@kulturvern.no vil bli lest ukentlig, men ikke daglig.

Datoer:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
18. september: Utviklingsnett om kulturminner og friluftsliv, Asker
13.-21. september Kulturminnedagene
10.-12. oktober Årsmøte Norsk Forening for Fartøyvern, Norheimsund

Meld inn møter og aktiviteter til louise@kulturvern.no

