Nyhetsbrev, oktober 2012

Et råseil, Åmlidbunader og Atlungstad Brenneri.

Statsbudsjettet
Regjeringen foreslår en øker i bevilgningene til kulturminnevernet med 62 millioner kroner, eller 12
prosent fra 2012. Den største delen av økningen går til Riksantikvarens program for kulturminne og
kulturmiljø. Museumsforbundet melder at de er godt fornøyd, museer og kulturvern får en økt
bevilgning på til sammen 55 millioner kroner i kulturbudsjettet. For det frivillige kulturvernet er det
både gode og delvis dårlige nyheter i statsbudsjettet. Forbundet KYSTEN er en vinner, med en økning
i tilskudd på en knapp million kroner (3 813 000 kr mot 2 823 000 kr i 2012).
Noen hovedpunkter:





Momsrefusjonsordningen følger opptrappingsplanen, og beløpet for momsrefusjon for 2013
blir på 320 millioner. Det gir økte midler til våre organisasjoner.
Forslag om endring for Kulturminnefondet: fondsordningen blir lagt om, fondet blir avviklet
og skal erstattes med faste, årlige bevilgninger. Fondskapitalen som nå er på 1,4 milliarder
kroner, blir tilbakeført til statskassa.
Posten kystkultur står på stedet hvil, mens fartøyvern skal ha fått en økning innenfor de 22
mill. (under post 72,2) som enda ikke er fordelt.
Ingen nye organisasjoner får grunnstøtte, det ser heller ikke ut til å være noen økning i
tiltaksmidler/prosjektpenger.

Atlungstad Brenneri og akevittinget
Helgen 29. - 30. september sto i akevittens tegn, Norske Akevitters Venner avholdt det årlige
akevittinget og det var åpen dag på Atlungstad Brenneri. På akevittinget ble Per Harald Grue
gjenvalgt som president i Norske Akevitters Venner og Lars Peder Brekk ble utnevnt til æresmedlem
for sitt arbeid med å gi «Norsk akevitt» norsk og europeisk beskyttelse. Foreningen vedtok å opprette
et stipend for forskning knyttet til norsk akevitthistorie og drikkekultur. På åpen dag på Atlungstad
Brenneri erklærer riksantikvar Jørn Holme at Atlungstad Brenneri blir nasjonalt industrikulturminne.

Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern
Helgen 12.-14. oktober holdt foreningen årsmøte i Bodø, med 70 deltakere. Ni nye fartøy ble tatt opp
som medlemmer, og foreningen teller fra nyttår 157 medlemmer. De nye medlemmene er: ”Bolga”,
”Brannflu”, ”Gamvik”, ”Havblikk”, ”Hulda”, ”Nybakk”, ”Rapp”, ”Sporen” og ”Willy”.

Feiring av Stemmerettsjubileet 1913 – 2013
Regjeringen har satt av 3 nye millioner til å søke på til markering av Stemmerettsjubileet i 2013,
søknadsfrist 15. november 2012! Les mer om utlysningen av tilskuddsmidler på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/feiring-av-stemmerettsjubileet1913—20.html?id=704373

Ledig stilling hos Forbundet KYSTEN
Forbundet KYSTEN søker informasjonsrådgiver i full stilling med tiltredelse våren 2013. Søknadsfrist
er 19. november 2012. For full utlysning se: http://www.kysten.no/stilling-ledig

Husk slektsforskerdagen
Lørdag 27. oktober er det slektsforskerdagen landet rundt. Årets tema for slektsforskerdagen er
“brev, postkort, postvesen”. Se http://www.disnorge.no/cms/aktiviteter.html for alt som skjer av
aktiviteter.

