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Representantskapmøte
på Stiklestad 2008

Buskerud avd.: Dag Erlend Lohne Mohn, Tom Rønningen, Grethe Hoftun Knutsen, Frank Nodland, Jorunn
Wiik (obs.)
Vestfold avd.: Anders W. Herlofsen, Ragnar Kristensen,
Elisabeth Holmsen
Telemark avd.: Henriette Stoltz, Lars Laland, Edgar
Gundersen

Møtet ble avholdt på Stiklestad 30. mai – 1. juni 2008.
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 30. mai.
Navneoppropet ble gjentatt og det resterende sakskartet behandlet den 31. mai.
SAK 1: KONSTITUERING
Hovedstyrets leder, Marianne Roald Ytterdal, ønsket velkommen til representantskapsmøtet 2008.
Leder for Nord-Trøndelag avdeling, Frida Tove Meland,
ønsket velkommen til fylket og til Stiklestad.
Etter å ha konstatert at det ikke var innvendinger til
innkallingen, erklærte representantskapets ordfører,
Astri M. Lund, representantskapsmøtet 2008 for lovlig
satt.

Aust-Agder avd.: Sidsel Terjesen Søm, Niels Kaastrup
Nielsen
Vest-Agder avd.: Eiliv Ulltveit-Moe
Rogaland avd.: Live Gram, Didrik Hereid, Hans Dybvad Olesen
Bergen og Hordaland avd.: Leif K. Jæger (til og med
sak 4), Carolyn Ahmer, Erlend Hofstad, Lars-Jørgen
Dahl, Ingrid Brandal Olsen (obs.)
Sogn og Fjordane avd.: Ragnhild Mork, Åshild Seljesæter, Erling Bjørnetun, Bjørg A. Johannessen (obs.)
Sunnmøre avd.: Thor W. Bjørlo, Lars I. Ørstavik, Judith
Muster (valgkomité/obs.)
Romsdal avd.: Knut Bryn, Berge Hjørungnes
Nordmøre avd.: Else Marie Bae

1 a) Valg av referenter
Hovedstyret fremmet følgende forslag til referenter:

Den trønderske avd.: Merete Røskaft, Petter Lindseth,
Aud Lyngstad

Eli-Sofie Thorne
Kristin Ignacius

Den Gamle Bergstad: Alexander Austnes, Rolf Opdal
Nord-Trøndelag avd.: Kolbein Dahle, Frida Tove Meland

Vedtak: Referentene ble valgt ved akklamasjon.
Nordland avd.: Trygve Breivik, John Steen Holm
1 b) Navneopprop
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, foretok navneopprop. Følgende møtte 31.05.08:

Troms avd.: Sveinulf Hegstad, Torbjørn Andersen
Finnmark avd.: Anne-Lise Pedersen

Oslo og Akershus avd.: Sten Sture Larre, Ola Fjeldheim,
Margrethe Moe, Ragnvald Bing Lorentzen, Atle Omland,
Åse Dammann, Åse Killerud, Elin Siggerud, Svein Solhjell, Kristin Jahnsen, Victoria Brand (obs.), Gro Røde
(obs.)
Østfold avd.: Grete Brustad Nilsen, Thor Haugsten, Ole
H. Thoresen

Representantskapet: Astri M. Lund, Trygve Bragstad.
Av de tilstedeværende 31. mai var det 59 stemmeberettigede. I tillegg ble det godkjent 2 fullmakter, til sammen 61 stemmer.
1 c) Valg av to til å skrive under protokollen
Hovedstyret fremmet følgende forslag:

Hedmark avd.: Magne Thorleifsen, Geir Østerheim
Oppland avd.: Kåre Hosar, Karin Solbrækken

Frida Tove Meland, Nord-Trøndelag avdeling
Ola H. Fjeldheim, Oslo og Akershus avdeling
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Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

representantskapets ordfører

1 d) Valg av tellekorps
Hovedstyret fremmet følgende forslag:

H.M. Dronningen har bedt meg om å takke Fortidsminneforeningen for den hyggelige hilsenen fra representantskapets møte på Stiklestad.

Eva Bekkely, Ingrid Brandal Olsen, Gro Røde
(alle observatører)
Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1 e) Valg av resolusjonskomité
Hovedstyret foreslo følgende komité:
Mette Paavola, Rogaland avdeling og hovedstyret (leder),
Dag Erlend Lohne Mohn, Buskerud avdeling,
Kolbein Dahle, Nord-Trøndelag avdeling.
Sekretær: redaktør Silja Selfors.
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 på Stiklestad
denne sommeren.
Representantene hilser Hennes Majestet Dronning Sonja,
Fortidsminneforeningens høye beskytter.
Vi vil igjen uttrykke stor glede over at landets Dronning og foreningens høye beskytter i så mange sammenhenger legger for dagen sin helt spesielle interesse for
kulturminner og deres vern. Dette er til stor inspirasjon
for Fortidsminneforeningens mange frivillige og tilsatte
som yter innsats over hele landet.

Med hilsen
Eva M. Vincent
Assisterende kabinettsekretær»
SAK 2: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR
2007
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, la frem hovedstyrets
forslag til årsmelding for 2007.
Vedtak: Årsmeldingen for 2007 ble godkjent ved akklamasjon.
SAK 3: HOVEDSTYRETS REGNSKAP FOR
2007
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem hovedstyrets
regnskap for 2007 og orienterte om den økonomiske
situasjonen.
Representantskapets varaordfører, Trygve Bragstad, leste revisjonsberetningen.
Vedtak: Regnskapet for 2007 ble godkjent ved akklamasjon.
Thor W. Bjørlo, Sunnmøre avdeling, takket administrasjonen for god innsats.
SAK 4: GARDSØY I VÅGÅ

Vi ønsker med dette vår høye beskytter H. M. Dronning
Sonja en riktig god sommer og mange gode møter med
landets mangfoldige kulturminner i tiden som kommer.
Stiklestad, den 30. mai 2008
Med vennlig hilsen
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Astri M. Lund
representantskapets ordfører»
Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Den 10. juni 2008 mottok vi følgende svar fra Det
kongelige hoff:
«Fortidsminneforeningen v/Astri M. Lund
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Generalsekretæren, Elisabeth Seip, la frem det arbeidet
som har vært gjort i 2007–2008 frem mot vedtakene om
salg av Gardsøy i henholdsvis hovedstyret og Oppland
avdelings styre.
Hovedstyret hadde foreslått å behandle innkommet forslag fra Bergen og Hordaland avdeling vedrørende
Gardsøy under denne saken. (Se sak 8)
Avdelingen foreslo at Gardsøy overdras til en stiftelse
og skrev:
Vi ber følgelig rettidig (henviser til avdelingens innsendte brev) saken «Spørsmål om salg av Gardsøy og
evt. vilkår for dette» ført til agenda på representantskapets møte.
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Hovedstyret viste til sitt vedtak i saken på hovedstyremøte den 25.4.2008 og foreslo følgende vedtak i sak 8:
I og med at salg av Gardsøy er vedtatt i henhold til foreningens egne bestemmelser og prosedyrer, vil det være
opp til en eventuell kjøper, som også kan være en stiftelse, å fremkomme med et tilbud.
Jørn Holme informerte om hovedstyrets bakgrunn for
beslutningen om salg.
Han kommenterte forholdene knyttet til Bergen og Hordaland avdelings forslag om at foreningen skulle opprette en egen eierstiftelse for Gardsøy. Videre bemerket
han at stiftelser som er opprettet av andre, vil kunne by
på stedet ved et salg og bli vurdert etter samme kriterier som andre interessenter.
Karin Solbrækken hadde kritiske kommentarer knyttet
til omregulering, gjennomføringsplikt for utbedringer
som har fått støtte, regnskapsmessig oversikt over
hvor pengene kommer fra og hva de er brukt til, bruk
av salgsinntektene, etterlevelse av Sat Sapientis vilkår
for tildeling av midler ved salg, tidsperspektivet ved
salg og Fortidsminneforeningens omdømme. Hun opplyste også at hun aldri var blitt innkalt til møte i referansegruppen som ble oppnevnt av hovedstyret i 2004.
Generalsekretær Elisabeth Seip kommenterte innlegget
ut fra det arbeidet som har vært nedlagt på disse områdene.
Kristin Jahnsen uttrykte, på vegne av Gardsøys Venner,
skuffelse over hovedstyrets vedtak, Oppland avdelings
vedtak i saken og over at representantskapsmøtet ikke
hadde fått den til avgjørelse. Hun foreslo en ny bruker/eierorganisasjon organisert som et studiesenter for å
reise kapital.

Vedtaket oversendes hovedstyret til vurdering.
Vedtak: Hovedstyrets forslag til vedtak i sak 8, med tillegg av Bergen og Hordalands avdelings endrede forslag, ble vedtatt ved akklamasjon.
SAK 5: HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM
2008–2009
Hovedstyrets leder, Marianne Roald Ytterdal, la frem
hovedstyrets arbeidsprogram for 2008-2009. Hun fremhevet spesielt:
a) Betydningen av å videreføre vervekampanjen
b) Kulturminnepolitisk offensiv foran Stortingsvalget
2009
Hovedstyremedlem Mette Paavola orienterte om arbeidet med «Kokebok for kulturminnevernet». Avdelingene
vil bli trukket inn i dette arbeid høsten 2008.
Oslo og Akershus avdeling fremmet to tilleggsforslag
til arbeidsprogrammets hovedpunkt 1:
1) Sten Sture Larre la fram slikt forslag: Arbeide for å
styrke virkemidlene for istandsetting og vern i ny
Plan- og bygningslov under lovbehandlingen i
Stortinget.
2) Ola Fjeldheim la fram følgende forslag: Arbeide aktivt
for at Norsk kulturminnefond styrkes som
tilskuddsordning for kulturminner som ikke er fredet etter kulturminneloven, ved at andelen av midlene
som går til disse økes.
Sunnmøre avdeling, ved Thor W. Bjørlo, anmodet hovedstyret om at felles skilting og felles nettportal tas med i
det kommende arbeidet.
Forslagene ble støttet ved akklamasjon.

Kåre Hosar, leder av Oppland avdeling, utdypet Oppland
avdelings vedtak om salg: Gardsøyprosjektet har båndlagt alle avdelingens menneskelige og økonomiske ressurser gjennom mange år.
John Steen Holm, i sin tid oppnevnt som medlem av referansegruppen, opplyste at det ikke var kommet noen
innspill til behandling i denne.
Bergen og Hordaland avdeling la frem endret ordlyd i
avdelingens forslag:
Gjennomføring av vedtak om salg av Gardsøy er betinget av:
Styret godkjenner kjøpers tiltenkte bruk i forhold til foreningens statutter.
Prisen skal kunne fastsettes blant annet ut fra kjøpers
mulighet til å lykkes og hensyn til allmenn tilgjengelighet.

Vedtak: Hovedstyrets arbeidsprogram 2008 – 2009 ble
tatt til etterretning.
SAK 6: FASTSETTELSE AV KONTINGENT
OG FORDELINGSNØKKEL FOR 2009
Hovedstyremedlem Torill N. Klevmark innledet til sak
6 og 7:
Hovedstyret foreslo ikke endringer i kontingentsatsene
i forhold til 2008:
Medlemmer med årbok
Medlemmer
Kollektivt medlemskap
Husstandsmedlem

kr 430
kr 330
kr 2150
kr 100
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Studentmedlem
Andel av kontingent til publika
sjoner for ordinære medlemmer

kr 150
kr

50

Hovedstyret foreslo endret avsetning i forhold til publikasjonene:
For studentmedlem (mottar 4 nummer av Fortidsvern)
foreslås avsatt kr 50 til publikasjonene, som for ordinære medlemskap.
For kollektive medlemmer (mottar 1 årbok og 5 sett av
Fortidsvern) foreslås avsatt kr 250 til publikasjonene.
Aust-Agder avdeling, ved Sidsel Terjesen Søm, forfremmet forslag om å redusere kontingentsatsene slik at de
blir:
Medlemmer med årbok kr. 380,- og medlemmer 280,-,
øvrige satser beholdes som foreslått over.
Prøvevotering viste 1 stemme for Aust-Agders forslag.
Vedtak: Hovedstyrets forslag til kontingent og endret
avsetning til publikasjoner ble vedtatt ved akklamasjon.
SAK 7: BUDSJETT FOR 2008 OG FORELØPIG BUDSJETT FOR 2009
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem hovedstyrets forslag til budsjett for 2008 og foreløpig budsjett for
2009. Forslagene ble drøftet.
Vedtak: Budsjettet for 2008 og budsjettforslaget for
2009 ble tatt til etterretning.
SAK 8: INNSENDT SAKER FRA
AVDELINGENE
Det var innkommet en sak fra avdelingene:
Bergen og Hordaland avdelings forslag vedrørende
Gardsøy. Hovedstyret hadde foreslått å behandle denne
under sak 4: Gardsøy. Se denne.
SAK 9: RESOLUSJONER
Det forelå forslag til i alt 4 resolusjoner. Disse ble lagt
frem av resolusjonskomiteen ved Mette Paavola:
Resolusjon nr. 1
Opptrapping av Riksantikvarens ruinprosjekt
Riksantikvarens ruinprosjekt skal gjennomføre konserveringen av og utarbeide skjøtselplaner for landets
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middelalderruiner. Prosjektet startet opp i 2006 og har
en tidsramme på 10 år.
Prosjektet er nå inne i sitt tredje år med en stabil budsjettramme på 7 millioner kroner. Prosjektplanen forutsatte en økning på ca 2,5 millioner hvert år. I fjor ble
den manglende budsjettøkningen løst ved å kutte ned på
tiltak som ikke var bundet opp i allerede igangsatt
konservering, samt nødvendig dokumentasjon. Forvaltningen vil være tilbake til en praksis preget av tilfeldige
punktreparasjoner uten mulighet til å ta helhetlige grep.
I inneværende år vil situasjonen bli ytterligere forverret:
Når konservering er påbegynt er murverket åpent for
vær og vind, og anlegget som helhet er ustabilt med fare
for utrasning, slik vi har sett det på vår eiendom Steinvikholm. Og bevilgningene til Steinvikholm i inneværende år er redusert med 500 000 kroner.
Fortidsminneforeningen eier middelalderruinene på
Steinvikholm slott, Nonneseter, Tautra, Munkeby og
Rein kloster. Foreningen vil understreke betydningen
av det igangsatte prosjektet med konservering av ruinene. Vi forutsetter at prosjektet får en budsjettøkning
på 7,5 millioner kroner i 2009, slik at man kan ta igjen
etterslepet og følge de oppsatte planene i kommende år.
Jobben må gjøres helt, ikke stykkevis og delt. Et ruinprogram i ruiner er et sørgelig syn!
Resolusjon nr. 2
Stopp spekulasjon i forfall!
Gjør plan- og bygningsloven til et effektivt verktøy for
å hindre spekulasjon i forfall! Fortidsminneforeningen
opplever at bevaringsverdige bygninger altfor ofte forfaller grunnet manglende vedlikehold. Spekulasjon i
forfall er en svært utbredt metode for en del eiendomsbesittere, både private og offentlige.
I praksis ser vi at vel bemidlede eiendoms- og utbyggingsselskaper står for en betydelig del av det mest
graverende forfallet i byene. Vedlikeholdet av en verneverdig bygning stanses i mange tilfeller i det øyeblikk
bevaring av bygningen kommer i konflikt med et utbyggingsprosjekt. Resultatet blir at bevaringsverdig
bebyggelse går tapt til tross for at det kan være politisk
flertall i kommunen for vern.
Plan- og bygningsloven (PBL) er det viktigste verktøyet i kampen for å ta vare på norske kulturminner og
kulturmiljøer. Kommunal- og regionaldepartementet
(KRD) har nylig oversendt forslag til ny PBL for behandling i Stortinget. (Ot.prp. nr. 45 (2007–2008)). Hvordan
denne loven er lagt opp er derfor et kulturminnepolitisk spørsmål av første klasse.
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I gjeldende PBL § 89 omtales eieres plikt til veldikehold
av bygninger, men vernehensyn faller utenfor hjemmelen
til å gi eier pålegg om utbedring. Dette er uheldig.
I KRDs forslag til ny § 89 tas «bevaringsverdi» ikke inn
i lovteksten (§31-3). I stedet foreslås hjemmel til forskrift
(§31-4) hvor pålegg om dokumentasjon og utbedring
kan begrunnes ut fra «bevaringsverdi». I departementets merknader til de enkelte paragrafer i lovforslaget,
begrenses likevel slike pålegg til kun å gjelde «bestemte
typer byggverk, for eksempel skoler, sykehus og andre
bygg der det befinner seg mange mennesker.»
●

●

Fortidsminneforeningen mener at loven må hjemle
krav både i påleggsbestemmelsen, og i forskrift om
istandsetting av bygning ut fra bevaringsverdi. Dette
bør presiseres i selve lovteksten.
Fortidsminneforeningen mener at forskrift til loven
bør utarbeides snarest mulig, og at kommuner med
det gis en generell adgang til å sikre verneverdi gjennom pålegg om vedlikehold og utbedring.

Gi oss et bedre verktøy for å redde vår kulturarv fra
forfall og sanering!
Resolusjon nr. 3
Bevar trebyene i Nord-Trøndelag!
Bevaring og utvikling av småbyene i Nord-Trøndelag
byr på spesielle utfordringer. Alle er preget av konkurranse mellom det gamle sentrum og nye kjøpesenterområder i utkanten. To av byene, Steinkjer og Namsos
ble sterkt ødelagt i 1940 og har i tillegg hatt problemer
med å gi gjenreisingsbebyggelse økt status.
Den eldste trehusbebyggelsen i Levanger, Verdal og
Stjørdal er regulert til vern, men effekten av dette er begrenset på grunn av den svake beskyttelsen i dagens
plan- og bygningslov.
Et annet problem er bevaring av det fine innslaget av
bygninger fra tidlig på 1900-tallet. Denne bebyggelsen
danner en spennende randsone omkring de eldste delene. Den er ikke gammel nok til at den har fått ønsket
oppmerksomhet, den har ofte en mer variert arkitektur
enn den eldre bebyggelsen og kan dermed føles som
mindre trøndersk eller lokal.
Saken er aktualisert og kan illustreres med forholdene
rundt torget i Levanger. Her er det kommersielle interesser som ønsker å rive og bygge nye effektive bygg,
eventuelt i «gammel stil». Samtidig er flere autentiske
hus tatt godt vare på i dette området, men det tas ikke
hensyn til eksisterende bebyggelse i de nye planene.

disse miljøene på sine egne premisser. Viktigheten av å
ta vare på helheten tilsier at denne bebyggelsen bør gis
status som kulturminner i fremtidig kommunal planlegging. Fortidsminneforeningen ber derfor om at Levanger kommune ikke behandler rivingssøknadene før sentrumsplanen er vedtatt.
Videre oppfordrer vi til at kommunene i Nord-Trøndelag tar nødvendige grep for å sikre vern og bevaring av
trebyene i regionen.
Resolusjon nr. 4
Norsk kulturminnefond feirer i år sitt femårsjubileum.
Fortidsminneforeningen var en aktiv pådriver for å få
opprettet fondet, som har blitt en avgjørende støtteordning for bevaring og istandsetting av kulturminner landet rundt. Vi konstaterer med glede at fondet har utviklet
seg til en betydningsfull aktør innen kulturminnevernet.
Tema for kulturminneåret 2009 er dagliglivets kulturminner. Norsk kulturminnefond har siden etableringen
vært den viktigste støtteordningen for kulturminner som
ikke er fredet. En overveiende andel av dagliglivets kulturminner er nettopp i denne kategorien.
Fortidsminneforeningen ser med bekymring på at en stadig større del av midlene fra Norsk kulturminnefond avsettes til fredede hus og anlegg. Vi opplever at dette er
en svekkelse av fondets funksjon som tilskuddsordning
for bygninger og anlegg som ikke er beskyttet av kulturminneloven. Praksisen bidrar også til å skjule at bevilgningene til Riksantikvaren ikke er tilstrekkelig i forhold
til de vedtatte målene. Midler til istandsetting av fredete
kulturminner bør gå over Riksantikvarens budsjetter, og
ikke tas fra Norsk kulturminnefond.
Når nå fondet har fungert i fem år skal vedtektene og
retningslinjene revideres. Vi mener at dette er anledningen hvor fondets posisjon som ressurs for dagliglivets kulturminner styrkes. Det vil være en lite heldig
markering av Kulturminneåret å ytterligere bidra til at
andelen midler til ikke fredete kulturminner går ned.
Fortidsminneforeningen mener at Norsk kulturminnefond sine midler bare unntaksvis skal gis til fredete
kulturminner, men øremerkes kulturminner som ikke
er fredet.
Resolusjonene ble votert over under ett.
Vedtak: Alle 4 resolusjoner ble vedtatt ved akklamasjon.
SAK 10: VALG

Fortidsminneforeningen vil understreke at det er viktig
å ta vare på kulturmiljø også fra 1900-tallet og utvikle

Forslag til valg var utsendt sammen med de øvrige
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sakspapirene. Medlemmer av valgkomiteen hadde vært:
Sten Sture Larre, Oslo og Akershus avdeling, leder
John Steen Holm, Nordland avdeling
Judith Musther, Sunnmøre avdeling
Komiteens innstilling ble lagt frem av Sten Sture Larre
og var som følger:
Representantskapets ordførere:
Ordfører: Astri M. Lund, valgperiode 1 år, gjenvalg
Varaordfører: Marianne Roald Ytterdal, valgperiode 1 år,
ny

mer for den enkelte kandidat avgjør rekkefølgen av varamedlemmenes inntreden i styret.
Vedtak: Mette Paavola, Karl Gervin og Jørn Holme ble
gjenvalgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer:
1. Else M. Skau, 56 stemmer (ordførers dobbeltstemme).
2. Hallvard Trohaug 55 stemmer.
3. Leif Jæger
43 stemmer
Jørgen Dahl
26 stemmer

Vedtak: Ordfører og varaordfører valgt ved akklamasjon.

Etter avstemningen ønsket Kristin Jahnsen protokollført
protest mot gjennomføringen av valget. Hun ville hatt
sitt forslag stemt over som helhet.

Hovedstyrets leder:
Styreleder: Trygve Bragstad, valgperiode 2 år, ny

Revisor:
Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS

Vedtak: Styreleder valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Gjenvalgt ved akklamasjon

Hovedstyrets medlemmer:
Styremedlem: Torill N. Klevmark, valgperiode 2 år, ikke
på valg
Styremedlem: Mette Paavola, valgperiode 2 år, gjenvalg
Styremedlem: Karl Gervin, valgperiode 1 år, gjenvalg
Styremedlem: Jørn Holme, valgperiode 2 år, gjenvalg
1. varamedl.: Else M. Skau, valgperiode 1 år, gjenvalg
2. varamedl.: Hallvard Trohaug, valgperiode 1 år, gjenvalg
3. varamedl.: Leif Jæger, valgperiode 1 år, ny

Valgkomité:
Hovedstyret fremmet følgende forslag til valgkomité for
representantskapet 2008.:

Det ble fremmet to benkeforslag ved valg av varamedlemmene:
1) Anne-Lise Pedersen, Finnmark avdeling, foreslo gjenvalg av Jørgen Dahl, Finnmark avdeling.
2) Kristin Jahnsen, Oslo og Akershus avdeling, leverte
eget forslag: 1. varamedlem : Leif Jæger; 2. varamedlem: Else M. Skau; 3. varamedlem: Hallvard Trohaug.

AVSLUTNING

Representantskapets ordfører, Astrid M. Lund, orienterte
om valgprosedyren med skriftlig votering over valg av
varamedlemmer: Hver delegat fører opp tre av de fire
kandidatene på sin stemmeseddel. Antall avgitte stem-
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John Steen Holm, Nordland avdeling, leder
Judith Musther, Sunnmøre avdeling
Kåre Hosar, Oppland avdeling
Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Representantskapets ordfører, Astri M. Lund, takket
representantene for et godt møte.
John Steen Holm takket avtroppende styreleder Marianne Roald Ytterdal for lang og stor innsats for foreningen og overrakte henne en litografi av Borgund stavkirke.
Marianne Roald Ytterdal takket for inspirerende samarbeid og overrakte en gave på kr. 25 000 til støtte ved
inspirerende arrangementer i foreningen.
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Fagdagsprogram fredag 30. mai

Lørdag 31. mai

Programmet var sammensatt av foredrag med tema fra
området vi befant oss i, og arbeidet i en frivillig organisasjon:

Vandring med konservator Kolbein Dahle og museumsformidler Bjørnar Sellæg på museumsområdet på Stiklestad, og om kvelden var det konsert ved organist Kristin
Eek og omvisning ved Per Steinar Raaen i Stiklestad
kirke.

Fra Olav til Olav 1030 –1537
Kolbein Dahle, konservator

Søndag 1. juni
Kulturminner i konflikt og dialog
Per Steinar Raaen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Frivillighet i endring
Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning
Kulturminneåret 2009
Silja Selfors, foreningens redaktør og prosjektmedarbeider for Kulturminneåret 2009

Ekskursjon til tre av foreningens eiendommer i NordTrøndelag: Først til Hustad kirke, deretter Sakshaug
gamle kirke hvor Julian Aastrup holdt en liten fiolinkonsert. Tilsynshaver Karl Morten Steinvik tok imot på
Steinvikholm. Programmet ble avsluttet med lunsj i
tårnene.
Øystein Ekroll og Kolbein Dahle guidet på turen, og Øystein Ekroll var også kunnskapsrik omviser på alle eiendommene.
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