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Representantskapsmøtet
2007 i Lom

Hedmark avd.: Barrie Dale, Geir Østerheim, Magne
Thorleifsen.
Oppland avd.: Kåre Hosar, Ola Stokstad, Odd Arne
Rudi.
Buskerud avd.: Åmund Bjelland, Petter Øijord, Dag
E. Lohne Mohn, Bent Flyen, Jorunn Wiik (obs).

Møtet ble avholdt i Lom 1.–3. juni 2007
Sak 1: Konstituering – 1a) valg av referenter, 1b) navneopprop, 1c) valg av to til å skrive under protokollen,
1e) nedsettelse av resolusjonskomité og 1f) telegram til
H.M. Dronningen, ble behandlet den 1. juni. Dessuten
ble det, etter representantenes tidligere fremførte ønsker, gjennomført innledende drøftinger til saker som
skulle behandles den påfølgende dag. Navneoppropet
ble gjentatt og det resterende sakskartet behandlet den
2. juni.
SAK 1: KONSTITUERING
Hovedstyrets leder, Marianne Roald Ytterdal, ønsket
velkommen til representantskapsmøtet 2007.
Leder for Oppland avdeling, Kåre Hosar, ønsket velkommen til fylket og til Lom.
Etter å ha konstatert at det ikke var innvendinger til
innkallingen, erklærte representantskapets ordfører,
Astri M. Lund, representantskapsmøtet 2007 for lovlig satt.
1 a) Valg av referenter
Hovedstyret fremmet følgende forslag til referenter:
Eli-Sofie Thorne
Kristin Ignacius
Vedtak: Referentene ble valgt ved akklamasjon.
1 b) Navneopprop
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, foretok navneopprop. Følgende møtte:

Vestfold avd.: Kaare N. Bergløff (2. juni), Elisabeth
Holmsen, Anders Herlofsen, Bjørn Kvarenes.
Telemark avd.: Anne Haugen Wagn.
Aust-Agder avd.: Sidsel Terjesen Søm.
Vest-Agder avd.: Erik Østrådal, Thorunn Lunde.
Rogaland avd.: Hans Dybvad Olesen, Rune Idsøe, Per
Morten Haarr (obs).
Bergen og Hordaland avd.: Leif K. Jæger, Carolyn
Ahmer, Helene Moe (obs) (samtlige 2. juni).
Sogn og Fjordane avd.: Ragnhild Mork, Jorunn Nyttingnes, Hallvard Trohaug, Marit Bøen (obs), Kari
Wiken Sunde (obs).
Sunnmøre avd.: Thor Bjørlo, Jac. Heltne, Judith Musther (obs).
Romsdal avd.: Knut Bryn, Lars Wiik.
Nordmøre avd.: Else Marie Bae, Olaf Bae.
Den trønderske avd.: Petter Lindseth, Margrethe
Stang, Ingvild Kjær, Knut Astrup Bull, Øystein Voll
(obs).
Den Gamle Bergstad: Ikke representert.
Nord-Trøndelag avd.: Frida Tove Meland, Kolbein
Dahle.
Nordland avd.: Trygve Breivik, Gisle Jakhelln.
Troms avd.: Sveinulf Hegstad.

Oslo og Akershus avd.: Ragnvald B. Lorentzen, Kristin
Jahnsen, Ola H. Fjeldheim, Jørn H. Fundingsrud,
Elin L. Pettersen, Anita Hjelløy, Åse Killerud,
Benedicte A. Uteng (obs), Ingeborg, Magerøy (obs),
Victoria B. Grønbeck (obs).

Finnmark avd.: Roger Bjerk, Hilja Bjerk (obs).
Representantskapet: Astri M. Lund, Trygve Bragstad.
Andre:

Østfold avd.: Svein Norheim, Thor Haugsten, Grete
Brustad Nilsen.

Hovedstyret: Marianne R. Ytterdal, Karl Gervin, Torill
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N. Klevmark, Mette Paavola, Jørn Holme (2.juni),
Else M. Skau, Jørgen Dahl.
Administrasjonen: Elisabeth Seip, Fredrik Monclair,
Eli-Sofie Thorne, Eva Bekkely, Silja Selfors, Elisabeth
Nordmark, Kristin Brekke Ignacius.
Foredragsholdere: John Ducie, An Taisce, Irland og
Eirik Bøe, ICOMOS Norge.
Av de tilstedeværende 2. juni var det 53 stemmeberettigete. I tillegg ble det godkjent 5 fullmakter, til
sammen 58 stemmer.
1 c) Valg av to til å skrive under protokollen
Hovedstyret fremmet følgende forslag:

«Fortidsminneforeningen
v/Astri M. Lund, ordfører
c/o Fossheim Turisthotell
Jeg takker for hyggelig hilsen og sender representantskapet i Fortidsminneforeningen mine beste
ønsker i anledning årsmøtet
SONJA»
1 e) Valg av resolusjonskomité
Hovedstyret foreslo følgende komité:
Odd Arne Rudi (Oppland avdeling), Ola H. Fjeldheim
(Oslo og Akershus avdeling), Else M. Skau (hovedstyret og Telemark avdeling). Sekretær: redaktør
Silja Selfors.

Ragnvald Bing Lorentzen, Oslo og Akershus avdeling, og Trygve Breivik, Nordland avdeling.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

SAK 2: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR
2006

1 d) Valg av tellekorps
Hovedstyret fremmet følgende forslag:
Per Morten Haarr, Rogaland avdeling (obs), Benedicte Angell Uteng, Oslo og Akershus avdeling (obs)
og Elisabeth Anne Nordmark, hovedadm.

Generalsekretæren, Elisabeth Seip, la frem hovedstyrets forslag til årsmelding for 2006.
Vedtak: Årsmeldingen for 2006 ble godkjent ved
akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1 f) Telegram til Hennes Majestet Dronning Sonja
Representantskapets ordfører, Astri M. Lund, fremmet forslag om å sende telegram til foreningens høye
beskytter, H.M. Dronning Sonja, med følgende ordlyd:
«Fortidsminneforeningens høyeste organ, representantskapet, avholder sitt ordinære årlige møte i Lom
denne sommeren. Representantene hilser Hennes
Majestet Dronning Sonja, Fortidsminneforeningens
høye beskytter. En gammel forening gratulerer med
den tilstundende åremålsdagen og sender en ung
jubilant sine aller beste ønsker for fremtiden.
Med vennlig hilsen
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Astri M. Lund
representantskapets ordfører»

SAK 3: HOVEDSTYRETS REGNSKAP FOR
2006
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem hovedstyrets regnskap for 2006 og orienterte om den økonomiske situasjonen.
Representantskapets varaordfører, Trygve Bragstad,
leste revisjonsberetningen.
Vedtak: Regnskapet for 2006 ble godkjent ved akklamasjon.
SAK 4: FORTIDSMINNEFORENINGENS
OVERORDNETE EIENDOMSPOLITIKK
Saken ble lagt frem av hovedstyrets nestleder, Karl
Gervin, og var en oppfølging fra representantskapsmøtet 2006, som hadde fattet følgende vedtak:

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Den 1. juni 2007 mottok vi følgende svar fra Det
Kongelige Hoff:

«Sak 4/2006: Fortidsminneforeningens sentrale eiendomspolitikk
1. Felles kontoplan og felles regnskap gjennomføres
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fra 1.1.2007.
2. Hver enkelt eiendom skal ha eget budsjett og regnskap som følger en felles kontoplan. Der hvor en avdeling forvalter flere eiendommer, skal regnskapet
for hver enkelt eiendom føres atskilt.
3. Hovedstyret kan opprette et felles eiendomsutvalg.
4. Saken tas opp til behandling på representantskapsmøtet i 2007.»
I tråd med dette ble felles kontoplan for eiendommene innført med virkning fra 1.1.2007 og forutsettes
evaluert i 2009.
Hovedstyret ønsket å drøfte nedsetting av eiendomsutvalg og mandat for dette med representantskapet.
Som grunnlag for drøftingene forelå notat fra hovedstyret av mai 2007, utsendt med sakspapirene. Et
hefte som presenterte foreningens eiendommer forelå til møtet.
Hovedstyret ba om synspunkter på følgende mandat
for eiendomsutvalget:
«Forslag til mandat for Fortidsminneforeningens eiendomsutvalg:
Det nedsettes et eiendomsutvalg på tre personer som
skal bistå eiendomssjefen og hovedstyret i overordnete vurderinger som gjelder forvaltningen av Fortidsminneforeningens eiendommer.
På grunnlag av erfaringene som innhentes gjennom
bruken av nye kontoplaner, skal utvalget gjennomføre en evaluering og legge frem forslag for videre tiltak.
Utvalget skal, på bakgrunn av det foregående, i tillegg foreta – først en gjennomgang og deretter løpende vurdering – av vedlikeholds- og driftssituasjonen for de enkelte eiendommer.
Eiendomssjefen skal på dette grunnlaget legge frem
forslag til tiltak, herunder forslag til anskaffelse og
avhending av eiendom, for hovedstyret.»
Oslo og Akershus avdeling foreslo følgende endring i
første avsnitt:
«Det nedsettes et eiendomsutvalg på fem personer
bestående av jurist, arkitekt/ingeniør, håndverker,
økonom og representant fra en eiendomsbesittende
avdeling. Eiendomsutvalget skal bistå eiendomssjefen og hovedstyret i vurderinger som gjelder forvaltningen av Fortidsminneforeningens eiendommer,
samt rådgi eiendomsbesittende avdelinger i spørsmål om forvaltning og drift av eiendommene.»

Saken ble debattert.
Karl Gervin oppsummerte debatten slik: Det ønskes
et faglig sterkt utvalg med bred antikvarisk erfaring
og med mulighet til å trekke inn personer med spesialkompetanse ved behov. Tidsplan for gjennomføringen ligger i strategiplanen.
SAK 5: HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM
2007–2008
Hovedstyrets leder, Marianne Roald Ytterdal, la frem
hovedstyrets arbeidsprogram for 2007–2008. Følgende saker ble diskutert spesielt av representantene:
a) Status og tiltak i Vervekampanjen 2006–2007, som
inngår i representantskapets strategiplan 2005–
2010, lagt frem av generalsekretæren.
b) Kulturminnepolitisk offensiv foran kommune- og
fylkestingsvalget 2007, lagt frem av hovedstyremedlem Jørn Holme.
c) Rikets miljøtilstand St.meld. nr. 26 (2006 – 2007),
herunder Kulturminneåret 2009, lagt frem av
Marianne Roald Ytterdal.
Følgende momenter kom frem i drøftingene:
• Verving på eiendommene og mer utadrettet presentasjon av foreningen kan gi flere medlemmer,
interesserte huseiere er ofte motiverte i vervesammenheng.
• Avdelingene bør få egne nettsider. Det bør utvikles en mal for nettsider i avdelingene, kanskje det
er mulig med et spleiselag blant avdelingene for
utvikling av dette?
• E-postadresser og oversikt over aldersfordelingen
blant foreningens medlemmer vil være nyttig.
• Publikasjonene gir foreningen et godt ansikt utad.
• Langsiktighet er viktig i eiendomsforvaltningen.
• Øke medlemstilbudene gjennom å tilby opplevelse av autentiske miljøer.
Ragnvald Bing Lorentzen, Oslo og Akershus avdeling, foreslo følgende tatt inn i programmet: Foreningen skal utvikle et enhetlig skiltprogram. Skiltingen skal være gjennomført ved samtlige av foreningens eiendommer innen 2008.
Vedtak: Hovedstyrets arbeidsprogram 2007–2008 ble
tatt til etterretning.
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SAK 6: FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG
FORDELINGSNØKKEL FOR 2008
Hovedstyremedlem Mette Paavola la frem hovedstyrets forslag til kontingentsatser for 2008:

Medlemmer med årbok:
Medlemmer:
Kollektive medlemmer:
Husstandsmedlemmer:
Studentmedlemskap:

kr 430
kr 330
kr 2 150
(uendret) kr 100
kr 150

A-medlemmer (gjeldende sats kr 380): kr 430
T-medlemmer (gjeldende sats kr 280): kr 330
Kollekt. medl.skap (gjeld. sats kr 1950): kr 2150
Husstandsmedl. (gjeldende sats kr 100): uendret
Studentmedlem (gjeldende sats kr 100): uendret
Andel av A og T kontingent til publikasjoner (gjeldende sats kr 30): kr 50

Andel av kontingent til publikasjoner: kr 50. Fordelingsnøkkel etter fradrag av bidrag til publikasjoner (kr
50) holdes uendret.

Fordelingsnøkkelen, etter fradrag av bidrag til publikasjoner, holdes uendret.

Hovedstyremedlem Torill N. Klevmark og organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem hovedstyrets forslag til budsjett for 2007 og foreløpig budsjett for
2008. Forslagene ble drøftet.

Fra Oslo og Akershus avdeling var innkommet forslag (forslag nr 1 fra avdelingen) om å endre medlemsbetegnelsene slik: A-medlemskap endres til
«Medlemskap med årbok» og T-medlemskap endres
til «Medlemskap».
Oslo og Akershus avdeling fremmet også et alternativt forslag: «Medlemskap» og «Medlemskap uten årbok.»
Vedtak: Begrepene for medlemskategorier endres til:
«Medlemskap med årbok» og «Medlemskap».
Dette forslaget ble vedtatt med 29 stemmer, det alternative forslaget fikk 28 stemmer.
Ragnvald Bing Lorentzen, Oslo og Akershus fremmet forslag om følgende kontingentsatser: 400 kroner for medlemskap med årbok, 300 kroner for medlemskap, studentmedlemskap kr. 150, kollektive medlemmer kr 2 500. Økningen fordeles 50/50 mellom
hovedadministrasjonen og avdelingene.
Knut Astrup Bull, Den trønderske avdeling: Forslag
om samme kontingentsatser og fordelingsnøkkel
som hovedstyrets forslag, men unntak av studentmedlemskap som heves til kr 150.
Vedtak: Oslo og Akershus avdelings forslag ble behandlet først og fikk 17 stemmer.
Hovedstyrets forslag til kontingentsatser og fordelingsnøkkel (bortsett fra studentmedlemskap) ble vedtatt
med 42 stemmer.
Studentmedlemskap ble etter forslag fra Den trønderske
avdeling fastsatt til kr 150.
Forslaget fikk 52 stemmer.
Kontingentsatser for 2008 blir dermed:
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SAK 7: BUDSJETT FOR 2007 OG FORELØPIG BUDSJETT FOR 2008

Vedtak: Budsjettet for 2007 og budsjettforslaget for
2008 ble tatt til etterretning.

SAK 8: INNSENDTE SAKER FRA AVDELINGENE
Det var innkommet i alt fem saker fra avdelingene, en
fra Vestfold avdeling og fire fra Oslo og Akershus avdeling.
8 a) Forslag fra Vestfold avdeling
Det var utsendt forslag fra Vestfold avdeling. Forslaget ble presentert av Kaare Bergløff og deretter
drøftet.
Vestfold avdelings forslag til vedtak:
Representskapsmøtet i FMF, samlet på Lom 2. juni
2007, vedtar at hver avdeling/underavdeling som
ennå ikke har, bør ta initiativ til å få bevart/reddet in
situ minst ett representativt gårdsbruk eller gårdsanlegg i by/tettsted – fra de aller minste til de store –
som ligger i avdelingens/underavdelingens område.
Hovedstyret hadde fremmet følgende forslag til vedtak:
Representantskapet takker for det innsendte forslaget som tar opp en viktig oppgave for bygningsvernet
og kulturlandskapet.
Representantskapet ser virkningene av Vestfold avdelings forslag – om at alle avdelinger skal påta seg å
være hoveddrivkraften bak redning, vern og formid-
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ling av et gårdanlegg, som et betydelig inngrep i den
enkelte avdelings arbeidsinnsats og målsetting. Etter
innledende drøfting i representantskapsmøtet overlates derfor forslaget til videre diskusjon i de enkelte
avdelingene.
Vestfold avdelings forslag fikk 3 stemmer.
8 b) Forslag fra Oslo og Akershus avdeling
Det var innkommet i alt fire saker fra Oslo og
Akershus avdeling:
Sak 1: Betegnelser på de ulike typene medlemskap.
Saken var behandlet sammen med kontingentsatsene under sak 6.
Sak 2: Styrking av organisasjonen. Hvordan dra bedre nytte av representantskapsmøtene for å styrke organisasjonen? Hvordan få til gode beslutninger som
er mulige å følge opp videre?
Sak 3: Eiendomsselskaper opprettet av staten. Det
var utsendt notat fra Oslo og Akershus avdeling.
Saken var ønsket drøftet i representantskapsmøtet.
Sakene ble ikke realitetsbehandlet. Representantskapet
ba om at forslagene i sak 2 og 3 tas med som innspill til
hovedstyrets arbeidsprogram.
Sak 4: Gode råd. Det var utsendt notat fra Oslo og
Akershus avdeling. Avdelingen foreslo følgende vedtak:
Det utarbeides et Gode-Råd hefte med forvaltning av
fredete kulturminner som tema.
Hovedstyret la frem følgende forslag til vedtak:
Representantskapet overlater til hovedstyret å vurdere om dette er et egnet tema for en utgivelse i
Gode råd-serien. Forslaget må vurderes spesielt i forhold til kundegrunnlaget og sees i sammenheng med
Riksantikvarens oppgaver på området. Det må også
vurderes i sammenheng med andre planlagte utgivelser i serien.
Jørn Fundingsrud; Oslo og Akershus avdeling,
fremla deretter følgende: Oslo og Akershus avdeling
tilrår forslaget fra hovedstyret.
Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt med akklamasjon.

SAK 9: RESOLUSJONER
Det forelå forslag til i alt 3 resolusjoner. Disse ble lagt
frem av resolusjonskomiteen ved Else M. Skau:
Resolusjon nr. 1:
Fredete og bevaringsregulerte eiendommer må fritas
for eiendomsskatt
Etter plan- og bygningsloven har alle som eier et hus
en generell plikt til å holde dette ved like. En fredet
eller bevaringsregulert bygning er i tillegg underlagt
antikvariske krav til vedlikeholdet. Eksisterende støtteordninger prioriterer gjerne større restaureringsog vedlikeholdsprosjekter og utløser i liten grad
midler til vanlig vedlikehold av fredet og bevaringsregulert bebyggelse.
Samfunnet har i alle år skjøvet en uforholdsmessig
stor del av ansvaret for å ta vare på verneverdige bygninger over på private eiere. Det er derfor behov for
generelle økonomiske virkemidler til denne eiergruppen, som forvalter store samfunnsverdier på
vegne av fellesskapet uten tilstrekkelig offentlig
støtte. Et fritak for eiendomsskatt for fredete og bevaringsregulerte bygninger vil være signal til eiere
av verneverdig bebyggelse om at samfunnet har et
ansvar for å ta vare på vår bygde kulturarv.
Eiendomsskatteloven gir kommunene anledning til å
skrive ut eiendomsskatt på fast eiendom. I kommuner som har innført eiendomsskatt, har kommunestyret likevel myndighet til å frita helt eller delvis for eiendomsskatt «bygninger som har historisk verdi»,
(Eiendomsskattelovens § 7b). Det er opp til kommunens skjønn å vurdere hva som anses som historisk verdi, og dette er ikke definert nærmere i loven.
Noen få kommuner går foran med et godt eksempel.
Blant annet i Skien og Stavanger har bystyret gjort
vedtak om skattefritak for fredete bygninger.
Fortidsminneforeningen mener det er hevet over tvil
at ikke bare fredete, men også bevaringsregulerte
bygninger har historisk verdi, og at de dermed bør
kunne fritas fra eiendomsskatt.
Fortidsminneforeningen oppfordrer på det sterkeste
til at alle kommuner med eiendomsskatt benytter sin
anledning til å frita både fredet og bevaringsregulert
bebyggelse for eiendomsskatt.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon.
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Resolusjon nr. 2:
Vern om setermiljøene i Oppland
Oppland er det største hyttefylket i Norge. Mens tidligere hytteutbygging i fjellheimen gjerne var preget
av tilpasning til landskapet og den eksisterende
byggeskikken, har nå utbygging av fritidsboliger og
leilighetskomplekser skutt fart. Mange bygninger er
oppført, eller planlagt oppført i en størrelse og utforming som tradisjonelt er ukjent i disse miljøene.
Kommuner med stort utbyggingspress har godkjent
flere slike anlegg mer av hensyn til økonomiske interesser enn av miljøhensyn.
På Mysusæter hytte- og setergrend i Sel kommune,
inngangsporten til Rondane nasjonalpark, foreligger
det nå planer om å bygge et leilighetskompleks fordelt på to og tre etasjes bygninger, og med en gesimshøyde som i praksis vil bli fra seks til tolv meter. I dag
er det er bare to turistkompleks på Mysusæter som
har bygg som går opp i to etasjer – hotellet og fjellstuen. Mysusæter er derfor fortsatt et nokså enhetlig
område der sentrale deler fremdeles er preget av
setre.
Når store utbygginger skjer i tilknytning til gamle
setergrender, blir miljøet sterkt endret. Setermiljøet
er i stor grad det som gjør området attraktivt. Likevel
blir et enhetlig kulturmiljø ofte taperen satt opp mot
sterke utbyggingsinteresser.
I Kommuneplanen 2005–2017 for Sel kommune, kan
man lese følgende om kulturlandskap og seterbruk:
«Sel kommune skal arbeide for å bevare særegne seterstuler og for å hindre gjengroing av kulturlandskapet» og «Kulturlandskap og bygningsmiljø skal
utvikles på en forsvarlig måte og forankres i lokale
tradisjoner». Vi oppfordrer kommunepolitikere i Sel
å ta sin egen kommunedelplan på alvor og stoppe den
planlagte utbyggingen ved Mysusæter.
Fortidsminneforeningen oppfordrer politikerne i
Oppland til å respektere fjellområdenes unike karakter og historie, og legge opp til en skånsom utvikling av fjellheimen. Gjennom en mer restriktiv praktisering av regelverket kan utbygging i stor skala begrenses, og dermed oppnås et bedre vern av våre
seter- og fritidsmiljøer.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon
Resolusjon nr. 3:
Helen Bjørnøy må levere!
Regjeringen la nylig fram en ny stortingsmelding om
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sin miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr.
26, 2006-2007). Denne meldingen er regjeringens
viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. Meldingen viser hvor vi står i miljøvernarbeidet og presenterer regjeringens politikk for å
møte utfordringene framover. Stortingsmeldingen
har en fyldig del om kulturminnefeltet, og denne delen bærer preg av høye ambisjoner om å følge opp
satsningen som ble bebudet i Kulturminnemeldingen
(St.meld. nr. 16, 2004–2005).
Regjeringen legger opp til at satsningene på kulturminnefeltet i hovedsak er gjennomført innen 2020,
men uttaler videre: «Målet er at 2014 skal bli en markering av at Norge som miljønasjon har fått satt i
stand en hoveddel av sine fredete kulturminner».
Fortidsminneforeningen merker seg at regjeringen
ønsker at «en hoveddel» av de fredete kulturminnene
skal være satt i stand innen 2014. Dette er i tråd med
det foreningen tidligere har krevd.
Foreningen minner om at Stortinget sluttet seg til
Kulturminnemeldingens anbefaling om å øke Riksantikvarens tilskuddsmidler med ca 44 millioner kroner
per år i perioden 2006–2009.
Vi er nå i det andre året i opptrappingsplanen og
burde derfor ha rundet 88 millioner kroner. Så langt
har man bare kommet opp i 40 millioner totalt.
Dersom Helen Bjørnøy mener alvor med at hoveddelen av de fredete kulturminnene skal være satt i
stand innen 2014, må regjeringen følge opptrappingsplanen og sette av betydelige midler i statsbudsjettet
for 2008, hvorav en hoveddel bør gis over Riksantikvarens budsjett.
Regjeringen hevder det er en realistisk ambisjon at
Norge kan bli et foregangsland også i kulturminnepolitikken. Da må Helen Bjørnøy snart levere!
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon
SAK 10: VALG
Forslag til valg var utsendt sammen med de øvrige
sakspapirene. Medlemmer av valgkomiteen hadde
vært: Sten Sture Larre, Oslo og Akershus avdeling,
leder. Bodil Ruud, Troms avdeling, John Steen Holm,
Nordland avdeling.
Det var ikke mulig for noen av valgkomiteens medlemmer å være til stede. Valgkomiteens leder hadde
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derfor bedt Ragnvald Bing Lorentzen, Oslo og
Akershus avdeling, om å legge frem forslaget på
vegne av komiteen. Komiteens innstilling var som
følger:
Representantskapets ordførere:
Ordfører: Astri M. Lund, valgperiode ett år, gjenvelges
Varaordfører: Trygve Bragstad, valgperiode ett år,
gjenvelges
Vedtak: Ordfører og varaordfører gjenvalgt ved akklamasjon.
Hovedstyrets leder:
Styreleder: Marianne Roald Ytterdal, valgperiode ett
år, gjenvelges

medlem med 28 stemmer. Terje Bratberg fikk 27
stemmer, to stemte blankt.
Hans Dybvad Olesen, Rogaland avdeling, foreslo
Hallvard Trohaug, Sogn og Fjordane avdeling, som
nytt varamedlem.
Petter Lindseth, Den trønderske avdeling foreslo
Terje Bratberg som nytt varamedlem.
Vedtak: Følgende ble valgt som varamedlemmer:
1. varamedlem: Else Skau, 47 stemmer
2. varamedlem: Jørgen Dahl, 37 stemmer
3. varamedlem: Hallvard Trohaug, 34 stemmer
De to øvrige kandidatene: Leif Jæger fikk 30 stemmer
og Terje Bratberg 20, en stemmeseddel forkastet pga.
feil.

Vedtak: Styreleder gjenvalgt ved akklamasjon.
Hovedstyrets medlemmer:
Styremedlem: Torill N. Klevmark, valgperiode to år,
gjenvelges
Styremedlem: Mette Paavola, valgperiode to år, ikke
på valg
Styremedlem: Karl Gervin, valgperiode to år, ikke på
valg
Styremedlem: Jørn Holme, valgperiode to år, ikke på
valg
1. varamedl.: Else M. Skau, valgperiode ett år, gjenvelges
2. varamedl.: Leif Jæger, valgperiode ett år, velges
3. varamedl.: Jørgen Dahl, valgperiode ett år, gjenvelges
Petter Lindseth fra Den trønderske avdeling foreslo
Terje Bratberg, Den trønderske avdeling, som nytt
hovedstyremedlem.
Vedtak: Torill N. Klevmark gjenvalgt som hovedstyre-

Revisor:
Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS
Vedtak: Gjenvalgt ved akklamasjon.
Valgkomité:
Hovedstyret fremmet følgende forslag til valgkomité
for representantskapet 2008.:
Sten Sture Larre, Oslo og Akershus avdeling, leder
John Steen Holm, Nordland avdeling
Judith Musther, Sunnmøre avdeling
Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.
AVSLUTNING
Representantskapets ordfører, Astri M. Lund, takket
for et godt møte. Hovedstyrets leder, Marianne Roald
Ytterdal, takket Oppland avdeling for arrangementet.

Astri M. Lund
representantskapets ordfører
Ragnvald Bing Lorentzen

Trygve Breivik
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Fagdagsprogram fredag 1. juni

Lørdag 2. juni

Kåre Hosar, kunsthistoriker, konservator ved Maihaugen: Tettstedet Lom, en kritisk betraktning.

Besøk på Andvord gard i Lom. Om kvelden var det
omvisning og konsert i Lom stavkirke.

Eirik Bøe, ICOMOS Norge: Vern av det 20. århundres arkitektur, introduksjon til en utfordring.

Søndag 3. juni

John Ducie, leder av An Taisce i Irland og president i
ENNHO: Sustainable Heritage Work – Difficult but
Doable.
Marianne Roald Ytterdal sammenfattet foredragene
.
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Ekskursjon til Graffer gard, foreningens eiendom
Øvre Øy og Sandbu gard i Vågå. Programmet ble avsluttet i Sør-Fron kirke med omvisning ved Kåre
Hosar.

