Nyhetsbrev, januar 2013

Godt nytt år!
Et nytt kulturvernår er allerede godt i gang og i kulturvernforbundets sekretariat har vi nok av
oppgaver å jobbe med. Hovedfokuset for oss fremover er Kulturvernkonferansen i mars, vi håper på
god oppslutning og at vi sees i Oslo 16. mars.
Det skjer mye i organisasjonene også, og det skriver vi gjerne om, så fortsett å tipse oss om nye
aktiviteter!

Kulturvernkonferansen 2013
Kulturvernforbundet inviterer til ”Kulturvernkonferansen 2013”! Tema for konferansen er som for
kulturminnedagene: «Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling». Kulturvernkonferansen blir en markering av stemmerettsjubileet samt oppstart for kulturminnedagene 8. – 15.
september. Konferansen er åpen for alle og blir en møteplass som skal bringe sammen
kulturvernorganisasjoner, museer, myndigheter, fagfolk og alle andre kulturinteresserte.
 Konferansen er lørdag 16. mars 2013 på Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo.
 Konferansen er gratis for deltagere fra de frivillige organisasjonene, for andre er
konferanseavgiften på 550, Alle deltakere fra de frivillige organisasjonene kan søke om reisestøtte.
 Påmelding på http://kulturvern.no/konferansen innen 16. februar.

Kulturvernets medlemssystem
LMK, Forbundet KYSTEN og Norges Kulturvernforbund har investert i et fullverdig og brukervennlig
medlemssystem. Systemet heter Orgsys og det brukes allerede av to LMK-tilsluttede klubber, og 25
andre klubber står på venteliste til prøveperioden er over i løpet av mars. Forbundet KYSTEN går over
til det nye medlemssystemet i begynnelsen av februar.
Ved å bruke samme system kan f.eks. kalenderen kobles sammen slik at medlemmene kan se hva
andre kulturbevarende organisasjoner har av arrangementer i lokalmiljøet. Med mange organisasjoner
i Orgsys kan dette utvikle seg til å bli Kulturvernforbundets «Kulturkalender».

Ledige kontorplasser i «Kulturvernets hus»
Kontorfellesskapet i Øvre Slottsgate 2b har plass til enda flere. Kulturvenforbundet har nå har fått
tilgang til ytterligere 6-10 kontorer i Øvre Slottsgate 2b. Dette er en god mulighet for våre
medlemsorganisasjoner og andre ”vennligsinnede” organisasjoner til å skaffe seg kontorplass sammen
med de 27 kulturvernerne fra 8 organisasjoner som allerede er her. Vårt kontorfellesskap har vært en
stor suksess og har allerede forbedret det faglige og administrative samarbeidet betydelig.
For ytterligere informasjoner ta kontakt med Jan Solberg, tlf: 916 48 005
ePost: jan.solberg[a]kulturvern.no

Søk midler fra Sparebankstiftelsen
I 2013 er kulturminner et prioritert formål for Sparebankstiftelsen!
Det nærmer seg første frist for å søke om midler fra Sparebankstiftelsen, søknadsfrist er 15. februar og
15. september. Prioriterte formål for 2013 er: “Kulturminner og historie” og “Friluftsliv og
naturkunnskap”.
Sparebankstiftelsen gir støtte til lag og foreninger i Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud,
Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.
Les mer på Sparebankstiftelsens hjemmeside: http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette

Nytt fra organisasjonen
Norges Husflidslag
Treseminaret på Dovre
Det er niende år på rad at Treseminaret arrangeres helga 26.- 28. april 2013. I år som foregående år vil
det være tradisjonskunnskap som er i sentrum. Seminaret er blitt en viktig møteplass for fagpersoner
innen kulturminnevern og tradisjonshåndverk. Seminar har et bredt sammensatt program, med kurs,
foredrag og aktiviteter for barn og unge.
Seminaret er et samarbeid mellom Hjerleid skole- og handverkssenter, Oppland fylkeskommune og
Norges Husflidslag. Les mer på Husflidslagets hjemmeside: http://www.husflid.no/
DIS-Norge, Slekt og Data
Medlemsvekst
God medlems vekst for DIS – slekt og data
Etter all oppmerksomhet slektsforsking har fått i media den siste tiden har ført til en kraftig vekst i
innmeldinger i DIS-slekt og data.
Norges Metallsøkerforening
Ny kontaktinformasjon
Metallsøkerforenings nye adresse er:
Norges Metallsøkerforening
v/Per Sibe
Nygaardsvegen 20A
1400 Ski

ePost: nmfkontoret@gmail.com
Kontortelefon: 939 33 946

Landslaget for Lokal- og privatarkiv
Arkivmeldinga
Tirsdag 22. januar arrangerte Stortingets familie- og kulturkomite åpen høring om stortingsmeldinga
om arkiv, med på høringsrunden var Landslaget for Lokal- og privatarkiv. Innspillene fra LLP finner du
her: http://llp.no/wp-content/uploads/2013/01/kommunalogprivatarkivellen.pdf
Fortidsminneforeningen
Ny generalsekretær
Ola Fjeldheim blir ny generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Han jobber i dag som
kulturvernkonsulent i Ullensaker kommune, og han har vært både i Fortidsminneforeningens
hovedstyre og i styre for Oslo og Akershus-avdeling. Ola Fjeldheim tiltrer stillingen 1.april.

