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Statsbudsjettet 2015
Statsbudsjettet for 2015 har få gode nyheter for våre organisasjoner.
Fortidsminneforeningen for en økning fra Klima- og miljødepartementet som et
resultat av at de har tilpasset seg krav om organiseringsform, og
momskompensasjonsordningen prisjusteres, men ellers er det stort sett dårlige
nyheter. Ingen nye organisasjoner kommer inn på tilskuddsordningene som finnes,
organisasjonene på Klima- og miljødepartementets budsjett får stort sett kutt og
lokallag i organisasjonene vil lide under massive kutt for studieforbundene. I tillegg er
vi bekymret for avviklingen av Kulturbudsjettets post 74, noe som fører til at
organisasjonene må søke støtte til drift fra Norsk Kulturfond. Heldigvis har
statssekretær Borgundvaag bekreftet at alle organisasjonene på posten får samme
beløp som i 2014, med prisjustering.

Regionmøte i Agder
Et par ganger i året holder Kulturvernforbundet regionmøte for å stimulere til økt
samarbeid på tvers av medlemsorganisasjonene lokalt. Nå har turen kommet til
Agder-fylkene, og vi holder regionmøte i Lillesand lørdag 1. november. De fleste av
våre medlemsorganisasjoner vil være representert på fylkesnivå, samt at en del
lokallag fra området stiller.

Wikikurs
I forbindelse med regionmøtet i Agder inviterer vi til kurs i bruk av lokalhistoriewiki for
frivillige organisasjoner. Alle med tilknytning til kulturvernorganisasjoner kan melde
seg på. Les mer her: http://kulturvern.no/minikurs-i-lokalhistoriewiki/

Kommunikasjonsverksted
Neste seminar for redaktører og informasjonsfolk i kulturvernorganisasjonene blir
onsdag 19.november, fra kl.14:00 til 17:30 inkl. matpause. Seminaret blir en
workshop om medieovervåking og medieanalyse. Mer info kommer på
www.kulturvern.no, men send gjerne info videre i organisasjonene allerede nå.
Påmelding til louise@kulturvern.no.

Forbundet for Norske Museumsvenner
På Kulturvernforbundets landsmøte i mai ble det vedtatt å godkjenne søknad om
medlemskap fra Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM). Medlemskapet måtte
formelt godkjennes på FNMs eget årsmøte, og det er gledelig å melde at
medlemskapet ble enstemmig vedtatt da FNM hadde sitt årsmøte i september. FNM
valgte også nytt styret på sitt årsmøte. Styret for FNM for 2014/2015 av: Knut Sterud
(leder), Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Kari Hop Skiftesvik, Inger Tvete, Benedicte
Rustad og Svend Strand.

Nytt styre i Norsk
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk Forening for Fartøyvern holdt årsmøte i Norheimsund 12. oktober. Årsmøtet
valgte Tron Wigeland Nilsen som ny leder. Han tar over etter Jan Welde. Nilsen er
godt kjent i Kulturvernmiljøet. Han har vært mangeårig generalsekretær i Norges
Museumsforbund, og jobber nå som daglig leder av Oslofjordmuseet. Terje Olsen går
ut og Lena Stølås går inn i styret. Det nye styret trer i kraft fra 1. januar.

DISDIS-Norge søker Generalsekretær
DIS-Norges generalsekretær gjennom flere år, Mette Gunnari, slutter for å gå over i
ny jobb. Stillingen er nå utlyst. Jobben er plassert i det trivelige kontorfellesskapet i
Kulturvernets hus! Søknadsfristen er 10. november. Fra 10. november vil Knut Bryn
være midlertidig tilsatt som generalsekretær i DIS-Norge i 60 % stilling.
stillingsannonse:http://www.disnorge.no/cms/system/files/offentlige_filer/Administras
jonen/Utlysing_gensek_2014.pdf

Flere kulturvernjobber
Det er også et par andre ledige jobber i «systemet» for tiden: Fortidsminneforeningen
søker ny daglig leder for Fortidsminneforeningen Hordaland. Og Norges husflidslag
søker Husflidskonsulent for Buskerud i 80% stilling. Lenke til utlysningene ligger på
forsiden av www.kulturvern.no. Det kan også være greit å følge med på
www.museumsforbundet.no for å holde seg orientert om kulturvernfaglige jobber.
Tips oss hvis du kjenner til flere ledige jobber i organisasjonene!

Slektsforskerdagen
Førstkommende lørdag markeres Slektsforskningsdagen over hele landet. Årets tema
«Det skjedde i 1814» er basert på 200-årsjubileet for grunnloven. Du finner alle
arrangementene her:
http://www.disnorge.no/cms/aktiviteter.html?prm=&chm=&dtm=2014-1025&strOrg=

Frivillige organisasjoner skeptiske til ny
teknologi
I en forskningsrapport som ble lagt fram i sommer kommer det fram at Frivillige
organisasjoner er tilbakeholdne med å ta i bruk digitale verktøy i
medlemskommunikasjonen. Bare 17% av de frivillige organisasjonene hadde
Facebookside da dataene ble samlet inn. Vi tror at virkeligheten endrer seg fort på
dette området, og synes vi ser stadig flere lokallag på Facebook, men funnene er
uansett interessante. Les mer her:
http://www.sivilsamfunn.no/Info/Aktuelt/Foreninger-Online-Barrierer-for-bruk-avnettbasert-kommunikasjon-i-frivillige-organisasjoner

Datoer:
•
•
•
•
•
•

25. oktober: Slektsforskerdagen
Uke 43 – 45: Høringer i de ulike Stortingskomitéene om budsjettet
1. november: Regionmøte for kulturvernorganisasjoner, Lillesand
15. november: Frivillighetskonferansen, Oslo
19. november: Kulturrådets konferanse om immateriell kulturarv, Oslo
2. desember: søknadsfrist Norsk Kulturfond (Kulturrådet)

Meld inn møter og aktiviteter til louise@kulturvern.no

