Nyhetsbrev mars 2012

Ny Miljøvernminister
I forrige uke ble det kjent at Bård Vegar Solhjell blir ny
Miljøvernminister etter Erik Solheim. På tross av at mange
naturvernorganisasjoner har beklaget Solheims avgang
ønsker vi den nye ministeren velkommen, og håper at
statsrådsskiftet kan bety ny giv for kulturvernfeltet, som
etter vår mening har vært noe stemoderlig behandlet i
Miljøverndepartementet de siste årene. Vi mener også at det
er en fordel at vi nå har en Miljø (og kulturvern)-minister
som bare skal bestyre ett departement. Vi har sendt Solhjell en formell invitasjon til å
delta på vårt landsmøte i Bergen i mai, og avventer svar på vår forespørsel.

Grunnstøtte fra MD 2013
Søknadsfristen for grunnstøtte fra Miljøverndepartementet for 2013 er 1. mai 2012.
Om tilskuddsordningen: «Tilskuddsordningen skal stimulere miljøaktivitet lokalt,
regionalt og nasjonalt. Tilskuddsordningen gjelder for frivillige miljøorganisasjoner og
allmennyttige miljøstiftelser med hovedformål for virksomheten innenfor
miljøforvaltningens ansvarsområder.»
Vi oppfordrer alle de av våre medlemsorganisasjoner som befatter seg med materielle
kulturminner (løse og faste) til å søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Mer
informasjon om tilskuddsordningen og krav til søknaden finner dere her:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/om-departementet/tilskot/grunnstottefrivillige-miljoorganisasjon.html?id=676486
Merk at det er to ulike skjema som må vedlegges søknaden.

Landsmøteprogrammet
Programmet for årets landsmøte i Bergen begynner å bli klart. Fredag ettermiddag blir
det formell konstituering av landsmøtet, og presentasjon av organisasjonen
Akevittens venner. Lørdag blir det tid til både landsmøtesaker, faglig debatt og
kulturvandring i Bergen. På kvelden samles vi til festmiddag på Fløyen. Søndag
avsluttes landsmøtet med valg og andre formelle landsmøtesaker samt en bedre lunsj.
Ellers mener vi å vite at den første helgen i mai er den helgen i året med statistisk
sett best sjanse for å se Bergen i finvær….Så det er all grunn til å glede seg!
Fullstendig programmet sendes for øvrig ut til alle påmeldte delegater sammen med
årsmøtepapirene, og legges også ut på nett.

Arrangementspåmelding kulturminnedagene
Det er nå mulig å registrere arrangement til Kulturminnedagene 2012. Skjemaet
finner du her: http://kulturvern.no/arrangementer/?a=add
Vi håper alle lokallag i våre medlemsorganisasjoner vil være med å markere
Kulturminnedagene 2012!
Noen viktige frister:
• juli er fristen for å registrere arrangement for å delta i konkurransen om
Kulturminnedagens pris, og for å få tilsendt flagg og arrangementsplakater.
• 10. august er siste frist for å registrere eller endre arrangementsinformasjon.
Det er mulig å endre informasjon om arrangementet helt fram til selve
arrangementsdatoen, men endringer gjort etter 10. august blir ikke tatt med i
presseutsendelser og annet informasjonsmateriell. Alle endringer blir imidlertid synlige
på arrangementsoversikten på nett.

Endringer i sekretariatet
Generalsekretær Jan Solberg har vært sykmeldt siden 27. februar med brukket ankel,
men har siden forrige uke fungert 50% på hjemmekontor og er fullt tilgjengelig på
mail og telefon. Informasjonsrådgiver Louise Brunborg-Næss har også jobbet redusert
den siste tiden, og går ut i foreldrepermisjon 3. april. Fra 1. april er ny
informasjonsrådgiver (vikar) Heidi Sletten på plass. Hun nås på tlf 936 01 901 og
heidi@kulturvern.no. Post@kulturvern.no blir også lest daglig.

Vårens kurs hos Frivillighet Norge
28. mars Lobbyvirksomhet og myndighetskontakt
11. april Sosiale medier og kampanjer
18. april Mediearbeid
25. april Ledelse
09. mai Styrearbeid
For påmelding og mer informasjon se
http://www.frivillighetnorge.no/no/Aktiviteter_og_kurs/

Internasjonal pris til Norsk Kulturarv
Fort første gang har en av våre medlemsorganisasjoner blitt tildelt prisen «European Prize
for Cultural Heritage». Norsk Kulturarv er tildelt en internasjonal pris for sitt arbeid med
aksjonen «Rydd et kulturminne». Rundt 1500 barn og unge fra hele Norge har deltatt i
aksjonen og sørget for tilgjengeliggjøring og vedlikehold av over 50 kulturminner. Det er
den europeiske kulturvernorganisasjonen Europa Nostra som deler ut prisen. Prisen deles
ut under Europa Nostra sin kongress i Lisboa 1. juni 2012. EU kommisjonær for utdanning
og kultur, Androulla Vassiliou deltar sammen med Portugals president under selve
overrekkelsen. Det er også første gang en norsk organisasjon vinner pris i kategorien for
opplæring og bevisstgjøring. Vi gratulerer!

