Nyhetsbrev februar 2012
Godt nytt år! Det er lenge siden det har kommet nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet.
Det betyr ikke at det ikke har skjedd noe siden sist, tvert i mot har vi hatt det ekstra
travelt og ikke rukket «å skrive hjem» om hva vi har holdt på med. Her kommer en
liten rapport med noen av de viktigste sakene vi har jobbet med siden nyttår.

Nye nettsider!
Etter en lang prosess har vi omsider lansert nyoppussete nettsider. Vi har fremdeles
et lite stykke igjen før alt innhold er på plass, og tar gjerne i mot innspill hvis det er
informasjon dere savner på de nye sidene. Alle medlemsorganisasjoner har fått en
egen info-side. Ta gjerne en sjekk at alt stemmer på din organisasjonsside.
Nettsidene vi lanserer er laget på Wordpress-plattform, med tekniske tilpasninger
gjort av Kyrre Wathne i Kalibera (www.kalibera.no), og design ved vår «in-house»
designer Odd Hesselberg.

Kontaktforum for Kulturminnedagene.
I forbindelse med at vi har overtatt ansvaret for Kulturminnedagene holdt vi i forrige
uke det første møtet i «Kontaktforum for kulturminnedagene». Med på møtet var 25
representanter fra våre medlemsorganisasjoner, oppdragsgivere og nye
samarbeidspartnere for kulturminnedagene. Vi orienterte om våre planer for
organisering og videreutvikling av arbeidet med Kulturminnedagene, og så ble det
gjennomført en idédugnad for innspill til årets Kulturminnedager. Tema for årets
Kulturminnedager er Møteplasser og vi legger opp til et mangfold av markeringer
innenfor perioden 4. til 9. september. Formell invitasjon til deltakelse sendes ut i
begynnelsen av mars.
Kurs i lokalhistoriewiki
17 personer deltok i forrige uke på et kurs i bruk av lokalhistoriewiki

Fortsatt trykk på grunnstøtteaksjonen
En liten seier for vår grunnstøtteaksjon er at Norsk Kulturarv fikk tildelt en viss sum i
driftsstøtte fra Miljøverndepartemetet for 2012. I tillegg ble flere av våre
organisasjoner nevnt i innstillingene til statsbudsjettet fra Stortingskomiteene. Vi gir
oss ikke før alle våre organisasjoner får fast støtte, og sendte rett før jul to brev til
henholdsvis Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet, hvor vi ber om at

rammeutvidelser på statsbudsjettet for 2013. I alt ber vi om at Kulturdepartementet
øker sin bevilgning til Kulturrådets post 74 med 16 millioner kroner, og Mi

Kulturvernorganisasjonene som ressurs for
kulturforskningen
Landsmøte
Vi vil om kort tid sende ut en formell oppfordring om påmelding til landsmøtet i
Bergen i mai. Formell innkalling med sakspapirer og mer detaljert program vil sendes
ut 30. mars.

Vikar i sekretariatet
Louise Brunborg-Næss skal ut i foreldrepermisjon fra påske, og vi er så heldige å ha fått
tak i Heidi Thöni Sletten som vikar. Heidi jobber i dag ved Sunnmøre Museum, avdeling
Volda Bygdetun og Sivert Årflot-museet, og har en master i Tradisjonskunst fra Høgskolen
i Telemark. Hun er aktiv i Bjørkedal Kystlag og leder av Volda Husflidslag. Hun er ellers å
finne på twitter som @leddik og skriver bloggen http://landetslykke.blogspot.com. Heidi
starter 1. april og skal etter planen være hos oss i 12 måneder.

Nyhetsovervåking
Vi skal bytte leverandør av nyhetsovervåking for også å kunne få inn saker fra aviser
og andre trykte medier. Dersom noen av dere ønsker nyhetsovervåking gjennom oss
er det mulig også med den nye leverandøren. Dette vil være langt billigere enn en
egen avtale om nyhetsovervåking, men med noen begrensninger når det kommer til
rettigheter og funksjonalitet. Ta kontakt med Louise snarest mulig hvis din
organisasjon ønsker å benytte seg av dette.

