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Budsjettavtalen
Regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2015 hadde få gode nyheter for våre
kulturminnevernet, men etter forhandlingene med KrF og Venstre ser det langt bedre
ut: Kulturminnefondet får 15 millioner i påplussing, det bevilges ekstra midler til
Fartøyvern og brannsikring av trehusbebyggelse og det er en økning på 3 mill på
posten for driftsstøtte til miljø- og kulturvernorganisasjoner på Miljødepartementets
budsjett. Dette kan bety en åpning for at flere av våre medlemsorganisasjoner kan
komme inn på støtteordningen. I tillegg er det flere positive «smånyheter» for
frivillige organisasjoner generelt: Beløpsgrensen for skattefradrag til frivillige
organisasjoner heves til 20 000, og grensen for lønnsoppgaveplikt og
arbeidsgiveravgift heves. Sist men ikke minst: kuttet på 40 millioner i støtte til
Studieforbundene reverseres. Dette betyr mye for aktivitetsnivået i lokallagene.

Regionmøte i Agder
Vi hadde et vellykket regionmøte i Lillesand 1. november. På møtet stilte lokallag og
fylkesledd fra våre medlemsorganisasjoner, Fylkesordføreren i Vest-Agder samt flere
museer fra Regionen. Det var bred enighet om at et slikt forum er nyttig for å
stimulere til økt kunnskap og samarbeid i Kulturvernet lokalt. Beint Foss fra Agder
Historielag tok på seg ansvaret for å arrangere et oppfølgingsmøte og koordinere .

Kulturminnedagene 2015: Nabolag!
Endelig er det klart at Kulturminnedagene 2015 blir lørdag 12. til søndag 20.
september. Tema blir Nabolag - mennesker, kulturminner, historie. Med dette temaet
vil vi oppfordre dere til å fokusere på eget nabolag med dets historie, mennesker,
aktiviteter og fysiske kulturminner. I hverdagen er glemmer man fort skattene i

nærmiljøet, og vi ønsker at Kulturminnedagene skal være en anledning til å vise dem
fram. Vi kommer spesielt til å invitere med nabolags-vel landet rundt for å være med
å markere dagene, så ta gjerne kontakt med lokale velforeninger for samarbeid!
Registreringen åpner 5. januar. Les mer: http://kulturvern.no/kulturminnedagene2015-2/

Kommunikasjonsverksted
På grunn av liten interesse avlyste vi det planlagte seminaret om medieanalyse for
organisasjonene 19.november. I stedet inviterer vi til kommunikasjonsverksted 14.
januar, med tema: PR for kulturvernere – hvordan få media til å se oss?
Programmet er ikke helt spikret, men vi lover et spennende program med høyt nivå.
Påmelding til louise@kulturvern.no. Mer info og detaljert program kommer på
www.kulturvern.no i løpet av kort tid.

Kulturminner i Frilufts
Friluftslivets år
13. januar sparkes Friluftslivets år i gang med og feires over hele landet. To store
åpningsarrangement vil gå av stabelen i Tøyenparken i Oslo og i Bergen. Kulturminner
skal være et av fokusområdene for FÅ15 (sammen med Nærmiljø og Fritidsfiske). Alle
lag og organisasjoner som planlegger aktiviteter knyttet til friluftsliv og/eller nærmiljø
i 2015 oppfordres til å registrere aktivitetene på nettsidene til Friluftslivets år for å få
økt oppmerksomhet om arrangementet og synliggjøre kulturminnene.
Registreringsskjema ligger på nettsidene til FÅ15: http://www.friluftslivetsar.no/

Utskiftninger i Kulturvernforbundet
Louise Brunborg Næss og Heidi Thöni Sletten slutter i Kulturvernforbundet og det
lyses derfor ut til sammen 1,5 stilling i forbundets sekretariat. Oppgaver og
stillingsprosent vil fordeles etter hvilke søkere som er aktuelle. Les stillingsutlysningen
her: http://kulturvern.no/ledige-stillinger-i-kulturvernforbundet/

Adventskalender
Adventskalender på instagram
Visste du at Kulturvernforbundet er på bildedelingstjenesten instagram? Fram mot jul
skal vi hver dag presentere én av våre medlemsorganisasjoner Følg med! Du finner
oss på www.instagram.com/kulturvern

Datoer:
•
•
•
•
•

2. desember: søknadsfrist Norsk Kulturfond (Kulturrådet)
5. januar: registrering til Kulturminnedagene åpner
8. januar: Påmelding til Kulturvernkonferansen åpner
1. februar: Søknadsfrist Sparebankstiftelsen
26. februar: Påmeldingsfrist Kulturvernkonferansen

Meld inn møter og aktiviteter til post@kulturvern.no

