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Representantskapsmøtet
2010 i Bergen

Telemark avdeling: Edgar Gundersen, Ann Iren Ryggen
Aasen, Rebekka Bryne.
Aust-Agder avdeling: Øyvind Rosenvinge, Ola Bording.
Vest-Agder avdeling: Erik Østrådal, Ghattas Jeries Sayej.

Møtet ble avholdt i Bergen den 4–6. juni 2010.
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.
Dronning Sonja, ble behandlet på Lysøen den 4. juni.
Navneoppropet ble gjentatt og det resterende sakskartet behandlet på Hotel Terminus, Bergen, den 5. juni.
SAK 1: KONSTITUERING
Etter å ha konstatert at det ikke var innvendinger til innkallingen, erklærte representantskapets ordfører, Astri
M. Lund, representantskapsmøtet 2010 for lovlig satt.

Rogaland avdeling: Hans Dybvad Olesen, Carl Egil Buch,
Didrik Hereid.
Bergen og Hordaland avdeling: Erlend Hofstad, Knut
Rommetveit, Lars-Jørgen Dahl, Jon Stang Volden, Målfrid Krohn Sletten, Hilde Nielssen (obs).
Sogn og Fjordane avdeling: Ine Nyseth, Grete Marøy
Sellevoll, Bjørg Alme Johannessen (obs).
Sunnmøre avdeling: Martin Nystad, Aud Marit Sofie
Wigg (obs).
Romsdal avdeling: Knut Bryn, Berge Hjørungnes.
Nordmøre avdeling: Else Marie Bae, Øyvind Silseth.

1 a) Valg av referenter
Representantskapets ordfører fremmet hovedstyrets forslag til referenter:
Eli-Sofie Thorne
Kristin Ignacius

Den trønderske avdeling: Merete Røskaft, Merethe S.
Kristiansen, Margrethe Stang, Anders Bjørlykke, Ingunn
Øren Kvande (obs).
Den gamle Bergstad: Magnus Nilssen Borgos, Marit
Ryen.

Vedtak: Referentene ble valgt ved akklamasjon.
Nord-Trøndelag avdeling: Kolbein Dahle.
1 b) Navneopprop
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, foretok navneopprop. Følgende møtte:

Nordland avdeling: Trygve Breivik, Aasta Karlsen.
Troms avdeling: Sveinulf Hegstad, John Hansen.

Østfold avdeling: Svein Norheim, Thor Haugsten, Frøydis Oseberg Pedersen.
Oslo og Akershus avdeling: Sten Sture Larre, Elisabeth
Høvås, Leif Anker, Jeremy D. Hutchings, Guri Vallevik
Håbjørg, Kristin Jahnsen, Johan Hjort, Linken ApallOlsen, Åse Killerud, Arne Lie Christensen, Gro Røde (observatør), Ingeborg Magerøy (obs), Victoria Brand (obs).
Hedmark avdeling: Aslaug Røhr, Geir Østerheim, Dag
Iver Sonerud.
Oppland avdeling: Kåre Hosar, Karin Solbrækken, Ragnhild Vaa Lien.
Buskerud avdeling: Dag Erlend Lohne Mohn, Frank
Nodland, Grethe H. Knutsen, Jorunn Wiik (obs).
Vestfold avdeling: Ragnar Kristensen, Elisabeth Holmsen, Stein Idar Hagen.

Finnmark avdeling: Jørgen Dahl.
Representantskapet: Astri M. Lund (ordfører) og Marianne Roald Ytterdal (varaordfører).
Hovedstyret: Trygve Bragstad, Karl Gervin, Torill N.
Klevmark, Mette Paavola, Else M. Skau, Hallvard Trohaug, Leif Kahrs Jæger.
Valgkomiteen: Judith Musther (leder), Sunnmøre avdeling, Kåre Hosar (også delegat fra Oppland avdeling)
og Gisle Jakhelln, Nordland avdeling.
Gjest: Louise Brunborg-Næss (Norges kulturvernforbund).
Administrasjonen: Elisabeth Seip, Fredrik Monclair, EliSofie Thorne, Eva Bekkely, Kristin Brekke Ignacius.
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Av de tilstedeværende 5. juni var det 59 stemmeberettigete. I tillegg ble det godkjent 1 fullmakt, til sammen
60 stemmer.
1 c) Valg av to til å skrive under protokollen
Hovedstyret fremmet følgende forslag:
Øyvind Rosenvinge og Knut Rommetveit

Kongelige Hoff:
«Jeg takker for hyggelig hilsen og ønsker representantskapet i Fortidsminneforeningen et vellykket årsmøte,
samt en riktig god sommer.
Sonja»
1 e) Valg av resolusjonskomité
Hovedstyret foreslo følgende komité:

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1 d) Valg av tellekorps
Hovedstyret fremmet følgende forslag blant observatørene:

Erlend Hofstad, Bergen og Hordaland avdeling
Else M. Skau, Telemark avdeling og hovedstyret
Dag Erlend Lohne Mohn, Buskerud avdeling
Sekretær: Ingeborg Magerøy

Jorunn Wiik, Victoria Brand og Bjørg Alme Johannessen.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt 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 Bergen denne
sommeren.

På slutten av møtets første dag orienterte representantskapets ordfører Astri Lund om at hovedstyret hadde
trukket sitt forslag til endring av Fortidsminneforeningens lover §§ 7 og 12.
Trygve Bragstad innledet til forhandlingene lørdag med
presentasjon av eiendomssaken, økonomien, strategi- og
arbeidsprogrammet, foreningens visjon og verdier og
stilte spørsmål om organisasjonen har djerve mål. Han
berørte også foreningens eller «føderasjonens» kultur.

Representantene hilser Hennes Majestet Dronning Sonja,
Fortidsminneforeningens høye beskytter.
Vi håper Dronningens besøk på Lysøen nylig var til
glede. I 1973 ble Ole Bulls «lille Alhambra» gitt til Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland av hans
etterkommere. Foreningen setter meget stor pris på at
Dronningen valgte å legge veien dit.
Også vi har latt oss inspirere av 200-årsjubileet for Ole
Bull og møtes i Bergen i år. Denne hilsenen sendes fra
Villa Lysøen, som vi håper ga en vakker og interessant
ramme også rundt Dronningens besøk.
Vi ønsker med dette vår høye beskytter H. M. Dronning
Sonja en riktig god sommer.
Lysøen, den 4. juni 2010
Med vennlig hilsen
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Astri M. Lund
representantskapets ordfører»

SAK 2: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR
2009
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, la frem hovedstyrets
forslag til årsmelding for 2009.
Vedtak: Årsmeldingen for 2009 ble godkjent ved akklamasjon med to rettelser. Til innledningen «Representantskapsmøtet kunne også markere 100 år ved denne samlingen.» Under punkt 4.2 Årboken: «Ny plan- og bygningslov åpner for at interiører kan reguleres til hensynssone».
SAK 3: HOVEDSTYRETS REGNSKAP FOR
2009
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem hovedstyrets
regnskap for 2009 og orienterte om den økonomiske
situasjonen.
Han orienterte også om ny momskompensasjonsordning
og den nye kulturmomsen som innføres 1. juli 2010. Alle
avdelingene som har omvisning vil antakelig rammes
av utgående moms på 8 %.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Den 5. juni 2010 mottok vi følgende svar fra Det
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Representantskapets varaordfører, Marianne Roald
Ytterdal, leste revisjonsberetningen.
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Vedtak: Regnskapet for 2009 ble godkjent ved akklamasjon.

for ordinære medlemmer

kr

50

Representantskapsmøtet 2009 fattet følgende vedtak:
SAK 4: HOVEDSTYRETS STRATEGISKE
PLAN 2010–2015 OG ARBEIDSPROGRAM
2010–2011
Hallvard Trohaug, varamedlem til hovedstyret, la frem
strategisk plan 2010–2015 og hovedstyrets arbeidsprogram for 2010–2011. De to plandokumentene var denne
gang samordnet til ett, dette i tråd med representantskapets oppfordring fra 2009.
Den strategiske planen var basert på de strategiske
områdene: Frivillighet, Dyktiggjøring, Kulturminnevern,
Våre eiendommer og Kommunikasjon. Dette igjen basert
på virksomhetsområdene: Berge kulturminner, Våre
eiendommer, Avdelingene, Øke medlemstallet, Styrke
kommunikasjonen.
Strategisk plan 2010–2015 og hovedstyrets arbeidsprogram 2010–2011 ble drøftet.
Under diskusjonen fremkom
Sten Sture Larre, Oslo og Akershus avdeling, påpekte at
arbeidsplanen er avhengig av eiendomsstrategien, som
bør gjenspeiles i hovedstyrets strategiske plan.
Delegatene var opptatt av kulturminnevernets rammevilkår og at det er ulik praksis i de forskjellige kommunene og fylkene. Det må arbeides for en mindre tilfeldig og en lik praksis over hele landet, for eksempel ved å
overføre kulturminnevernets saker til fylkesmannen.
Forskjell i saksbehandlingen av miljøvernsaker og kulturminnesaker ble også fremholdt.
Strategiområde 5: Kommunikasjon skapte også debatt.
Det ble klargjort at det ikke var avsatt midler til nytt
databasert medlemssystem eller til eiendomsutredningen. Hovedstyret ble anmodet om å være forsiktig med
å tære på egenkapitalen, om å kartlegge ressurser og om
å søke midler annet steds, for eksempel prosjektmidler.
SAK 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT
OG FORDELINGSNØKKEL FOR 2011
Fredrik Monclair, organisasjonssjef, la frem hovedstyrets
forslag som ikke innebar endringer i kontingentsatsene
eller fordelingsnøkkelen i forhold til 2010:
Medlemmer med årbok
Medlemmer
Kollektivt medlemskap
Husstandsmedlem
Studentmedlem
Andel av kontingent til publikasjoner

kr 430
kr 330
kr 2150
kr 100
kr 150

Det bør gis mulighet til støttemedlemskap. Hovedstyret
bør utrede dette og legge frem forslag til endring i 2010.
Innføring av en ny medlemskategori, støttemedlemskap,
er beheftet med stor usikkerhet. Styret har påbegynt
denne diskusjonen, men ikke ført den frem til endelig
konklusjon som kan legges frem for representantskapet i
år. Styret vil fullføre arbeidet slik at en anbefaling kan
legges frem for representantskapet i 2011.
Vedtak: Representantskapet sluttet seg til ved akklamasjon.
SAK 6: BUDSJETT FOR 2010 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2011
Organisasjonssjef Fredrik Monclair presenterte hovedstyrets forslag til budsjett for 2010 og foreløpig budsjett
for 2011. Trygve Bragstad, styrets leder, gjorde rede for
styrets begrunnelse i sammenheng med at det legges
frem forslag til et underskuddsbudsjett.
Representantskapets varaordfører advarte mot å vedta
et underskuddsbudsjett, men heller bygge opp og ta vare
på opparbeidet egenkapital etter flere år med «hånd til
munn» økonomi.
Budsjettet for 2010 og budsjettforslaget for 2011 ble
drøftet.
Protokolltilførsel fra Oslo og Akershus avdeling ved Leif
Anker:
Oslo og Akershus avdeling oppfordrer hovedstyret til
å utarbeide budsjetter for 2010 og 2011 med sikte på
å fortsette oppbygging av egenkapitalen. Løsning for
EDB må finnes innenfor ordinære rammer eller gjennom annen finansiering. Avdelingen oppfordrer hovedstyret til ikke å foreta disposisjoner med personalmessige konsekvenser.
Vedtak: Protokolltilførselen ble vedtatt med 34 stemmer.
SAK 7: FORENINGENS EIENDOMSPOLITIKK
Med utgangspunkt i representantskapets drøftinger i
2009 var et høringsnotat sendt til avdelingene i april og
styret har gjennomført egne diskusjoner i enkelte avdelinger. Etter mindre justeringer ble dokumentet lagt frem
for representantskapet for vedtak. Det var dessuten, i
egen sending til avdelingene, sendt ut egne notater med
kommentarer fra avdelingene i Sogn og Fjordane og Oslo
og Akershus samt fra foreningens eiendomsutvalg.
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Leif Jæger, varamedlem i hovedstyret, presenterte saken.
Hovedstyrets notat vektla tidligere fattete vedtak som:
Skillene mellom drift, eierskap og forvaltning, prosedyre
for avhending samt føring av separate regnskaper for
den enkelte eiendom. Deretter var de økonomiske rammebetingelsene og inntektspotensialet knyttet til eiendommene behandlet. Dette var etterfulgt av et avsnitt om
samhandling mellom frivillige og ansatte i foreningen.
Det var lagt frem forslag om utarbeiding av retningslinjer ved anskaffelser og alternative eierformer for foreningens eiendomsportefølje. Avslutningsvis var trukket
opp linjer for etablering av et nytt eiendomsselskap med
det formål å utvikle truete bygninger og redde dem gjennom dette.
Saken ble drøftet. På grunnlag av diskusjonen ble det utarbeidet et omforent forslag til vedtak:
Strategisk valg, avsnitt 1: Eiendomsforvaltning.
1. Foreningen erkjenner at det for det store flertall av
eiendommer ikke er alternativ eier og at foreningen
forblir en betydelig eiendomsbesitter også i overskuelig fremtid.
2. Et eventuelt initiativ for avhendelse en eiendom ligger
i utgangspunktet hos den aktuelle avdeling.
3. Prosedyren for avhendelse av eiendom videreføres slik
den er vedtatt av representantskapet i 2004.
4. Dagens vedtektsfestede prinsipp om at foreningen
sentralt eier eiendommene, med unntak av Lysøen
som eies av avd. Bergen og Hordaland, videreføres.
5. Avdelingene er ansvarlige for aktiviteter knyttet til
eiendommene.
Strategisk valg, avsnitt 2: Planlegging.
1. Et fremtidig vedlikehold av foreningens middelaldereiendommer er i sin helhet avhengig av statlig finansiering.
2. Foreningens sentrale budsjett må være så robust at
det tåler lavere administrasjonsandel generert av tilskudd til vedlikeholdet.
Strategisk valg, avsnitt 3: Når det gjelder å øke inntekter.
1. Representantskapet ber hovedstyret komme tilbake
med en vurdering av hva som er inntektspotensialet
når det gjelder drift av de enkelte eiendommer, og
hvilke tiltak som må gjøres for å realisere dette. Det
må legges spesiell vekt på å synliggjøre konsekvenser ved etablering av besøkssentre eller lignende.
2. Ved eventuell avhendelse av eiendom skal både økonomiske faktorer og vernehensyn vurderes.
3. Før avhendelse må som hovedregel den aktuelle eiendom ha fått etablert et juridisk vern etter plan- og
bygningsloven, kulturminneloven eller ved tinglyste
heftelser.
Strategisk valg, avsnitt 4: Oppgavefordeling mellom
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frivillige og ansatte.
1. Med utgangspunkt i dagens praksis vil det mellom
avdelingene og hovedadministrasjonen bli utformet
forvaltningsavtaler som beskriver hva hver av partene bidrar med i forvaltning og drift av eiendommene.
2. Eiendomsutvalgets samlede kompetanse skal utnyttes
bedre og bli mer synlig i foreningens virksomhet.
3. En profesjonalisering av guidevirksomheten skal
være et mål på sikt.
Strategisk valg, avsnitt 5: Eierform og regler for anskaffelser.
1. Representantskapet ber om at det utarbeides retningslinjer, herunder nødprosedyre, til hjelp for vurderingene ved eventuell anskaffelse av eiendom.
2. Alternative eierformer for foreningens eiendommer,
herunder spørsmålet om nødvendigheten av et eventuelt eiendomsutviklingsselskap, vurderes og vurderingen legges frem for representantskapet.
Oslo og Akershus avdeling anmodet om følgende protokolltilførsel:
Ressursbruk på utredninger generelt må holdes på et
beskjedent nivå og i hovedsak finansieres ved prosjektmidler. Tilsvarende prinsipp som Chorley-formelen kan ligge til grunn ved vurdering av anskaffelse av
eiendom.
Alternative eierformer bør redegjøres for og problematiseres. Dette kan i første omgang gjøres på neste
fagdag til representantskapsmøtet, eller av eiendomsutvalget, slik at dette arbeid ikke belaster foreningen
økonomisk.
Vedtak: Hele forslaget inklusive protokolltilførsel fra
Oslo og Akershus avdeling ble vedtatt mot 1 stemme.
SAK 8: INNSENDTE SAKER FRA
AVDELINGENE
Det forelå ingen saker til behandling. I sin innledning
til møtet redegjorde styrets leder for behandlingen av en
for sent innkommet sak, sendt fra Den trønderske avdeling og Nord-Trøndelag avdeling i fellesskap.
SAK 9: LOVENDRINGER
Hovedstyret fremmet følgende forslag til endringer i
foreningens lover:
§ 3. Kontingent
Representantskapet fastsetter kontingentsatsene for medlemmene og fordeler kontingenten mellom foreningen
sentralt og avdelingene medlemmene tilhører, slik at avdelingene får inntil halvparten. Dog tilfaller kontingenten for livsvarige medlemmer og medlemmer direkte til-
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knyttet foreningen sentralt, i sin helhet foreningen sentralt.
Hovedstyret gir retningslinjer for fastsettelse av kontingent for de spesielle medlemmene.
Forslag til ny tilleggstekst i § 3:
… Hovedstyret gir retningslinjer for fastsettelse av kontingent for de spesielle medlemmene.
Hovedstyret kan regulere kontingenten i henhold til prisindeksen uten særskilt behandling i representantskapsmøtet.
§ 6 Representantskapsmøtet
.....
4. Drøfte hovedstyrets budsjett og arbeidsprogram for
inneværende periode, samt rammer for budsjett og opplegg for kommende kalenderår.
Forslag til ny tilleggstekst til § 6:
4. Drøfte hovedstyrets budsjett og arbeidsprogram for
inneværende periode, samt rammer for budsjett og opplegg for kommende kalenderår, herunder strategisk plan
som kan gjøres rullerende.
Representantskapsmøtets varaordfører foreslo å utsette
forslagene til lovendringer på grunn av tidspress.
Vedtak: Representantskapet sluttet seg til dette ved akklamasjon.
SAK 10: RESOLUSJONER
Det forelå forslag til i alt 2 resolusjoner. Disse ble lagt
frem av resolusjonskomiteen ved Erlend Hofstad:
Resolusjon nr 1:
Kulturminner går tapt i faretruende tempo – forvaltningen må styrkes i kommuner, fylker og stat!
Stortinget har vedtatt at tapet av kulturminner skal
være redusert til 0,5 % årlig i 2020 (Stortingsmelding nr.
16, 2004–2005). Per i dag er det årlige frafallet mellom 1
og 1,5 %. Ser vi bort fra de fredede bygningene, vil landet om 80 år ikke lenger ha bygninger oppført før 1900.
Den store mengden ikke-fredede kulturminner av lokal
eller regional verdi har for dårlig vern, slik Riksrevisjonen har pekt på i Rapport 3:9 2008–2009. Med nåværende forvaltning, vil Stortingets resultatmål være umulig å oppnå. Fortidsminneforeningens erfaringer gjør det
påkrevd å varsle om tilstanden, og krever at vernearbeidet styrkes på alle de tre forvaltningsnivåene.

Bedre kommunale planer og økt kompetanse
Kulturminnekunnskapen i kommunene er meget svak.
Bare om lag en av fire kommuner har kulturminneplaner og disse har ingen formell status i planverket.
Vi forslår derfor at:
● Kommunene settes i stand til å utarbeide kulturminneplaner gjennom tilskudd, og kulturminneplaner
innarbeides i lovverket.
● Muligheten for kommunen til å hindre spekulativt
forfall må styrkes gjennom pågående forskriftsarbeid til ny plan- og bygningslov § 31-4. Verneverdi
må være fullgodt kriterium for å gi pålegg.
● Kulturminnefaglig kompetanse i kommunene styrkes
gjennom statlige tiltak (som eksempelet MIK, miljøvernkonsulenter i kommunene), eller ved at flere kommuner i fellesskap får kulturminnekonsulenter.
Sterkere fylker
Innsigelser i plansaker fra fagfolk i fylkesadministrasjonen mot kommunale rivevedtak blir altfor ofte overstyrt av administrativ og politisk ledelse i fylket. Skal
svinnet stanses, må det regionale kulturminneansvaret
være uavhengig av politisk styring i enkeltsakene.
Fylkeskommunens kulturminneavdeling mangler virkemidler utenfor plansakene, dvs. på byggesaksnivå. Riving av bygninger med regional verdi må kunne stoppes
ved bruk av kulturminneloven. En selvstendig utøvende
myndighet for dette kan knyttes til eksisterende enheter
som Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Fylkesmannen eller fylkeskommunen.
Riksantikvaren må kunne «fryse»
Praksis hos Riksantikvaren har vært å benytte midlertidig fredning kun når man er tilnærmet sikre på at kulturminnet skal endelig fredes. Kulturminneloven åpner derimot for at midlertidig fredning også kan benyttes når
man må foreta en faglig vurdering av om kulturminnet
i det hele tatt er av nasjonal verdi og kan fredes, f. eks.
for å «fryse» prosessen i hastesaker. Riksantikvarens
praksis må korrigeres slik at den blir i samsvar med
kulturminnelovens virkemidler.
Vi minner om Soria Moria 2 som fastslår at regjeringen vil forbedre kulturminneforvaltningen i tråd med
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon.
Resolusjon nr 2
Nei til nedbygging av Nygårdsparken!
Nygårdsparken i Bergen er et verdifullt kulturminne,
som nå er sterkt truet av Bergen kommunes planer om
å bygge en permanent barnehage i et av parkens mest
sårbare områder. Dette strider både mot gitte løfter og
overordnete planer. Flere alternative plasseringer av
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barnehagen finnes i nærområdet, og Fortidsminneforeningen mener utbyggingsplanene i parken må stanses.
Som del av satsningen på å oppnå full barnehagedekning, ga Bergen kommune i 2007 tillatelse til oppføring av en midlertidig barnehage i Nygårdsparken i
Bergen. Tillatelsen skulle kun gjelde i tre år, noe som
ble vektlagt av kommunen i debatten og klagesaken som
fulgte. Likevel har bystyret nå vedtatt å starte arbeidet
for en permanent barnehage på samme sted, og arbeidet med reguleringsendring er i gang. Dette er et klart
brudd på de forutsetninger som lå til grunn, og de løfter som ble gitt, noen få år tilbake.
Historie og kulturminneverdi
Nygårdsparken er viktig som friområde, og som den
største grønne lungen i det sentrale byområdet i Bergen.
Parken er også et kulturminne av stor betydning. Den
ble anlagt i begynnelsen av 1880-årene av «Nygaards
Parkselskab», som en variert og helhetlig planlagt park
i engelsk stil. Sammen med den samtidige bebyggelsen
rundt utgjør den et kulturmiljø av nasjonal verdi, som
et av landets fremste eksempler på 1800-tallets byplanlegging og parkarkitektur. Det området der barnehagen er tenkt plassert, var del av selve hjertet i parken,
med bl.a. en sentral plass med musikkpaviljong. Dette
gjør plasseringen ekstra uheldig.
Parkens verdi som kulturminne og grøntområde gjenspeiles i Kommunedelplan for Sentrum. Den er der avmerket som «spesielt verdifull park», og bebyggelsen
rundt ligger i et «verneverdig kulturmiljø». Et vedtak om
permanent barnehage her vil dermed også være i strid
med kommunens egne, overordnede planer. Det er dessverre ikke unikt at overordnede bestemmelser som skal
sikre kulturminneverdier på denne måten settes til side
når de står i veien for konkrete utbyggingssaker.
Unødvendig konflikt!
Barnehageutbygging er en viktig samfunnsoppgave, og
det vil lett oppstå dilemmaer når de skal etableres i allerede utbygde områder. I Nygårdsparken er dette imidlertid en helt unødvendig problemstilling. Det har hele
tiden vært pekt på flere alternative plasseringer av en
permanent barnehage i nærområdet, enten i eksisterende
bygninger eller på Marineholmen, der store arealer nå
er frigjort for ny byutvikling.
Fortidsminneforeningen mener Bergen kommune må
stanse arbeidet med barnehage i selve Nygårdsparken,
og arbeide helhjertet for å finne en alternativ plassering
av barnehagen. Parken må rustes opp og tas aktivt vare
på, både som et kulturminne og som en miljøressurs.
Vedtak:
Resolusjon 1 vedtatt ved akklamasjon
Resolusjon 2 vedtatt ved akklamasjon
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SAK 11: VALG
Valgkomiteens innstilling var sendt ut sammen med de
øvrige sakspapirene. Medlemmer av valgkomiteen var:
Judith Musther, Sunnmøre avdeling (leder)
Kåre Hosar, Oppland avdeling
Gisle Jakhelln, Nordland avdeling
Komiteens innstilling ble lagt frem av Judith Musther og
var som følger:
Representantskapets ordfører:
Ordfører: Astri M. Lund valgperiode 1 år gjenvalg.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
Representantskapets varaordfører:
Varaordfører: Marianne Roald Ytterdal valgperiode 1
år gjenvalg.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
Hovedstyrets leder:
Styreleder: Trygve Bragstad valgperiode 1 år gjenvalg
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer:
Styremedlem: Karl Gervin valgperiode 2 år ikke på valg
Styremedlem: Torill N. Klevmark valgperiode 2 år ikke
på valg
Styremedlem: Ola H. Fjeldheim valgperiode 2 år, ny
Styremedlem: Toril Røsand valgperiode 2 år, ny
1. varamedlem: Hallvard Trohaug valgperiode 1 år,
gjenvalg
2. varamedlem: Leif Jæger valgperiode 1 år, gjenvalg
3. varamedlem: Sigrun Eng valgperiode 1 år, ny
Buskerud la fram forslag om følgende nye styremedlemmer: Hallvard Trohaug og Leif Jæger.
Vedtak: Toril Røsand og Leif Jæger ble valgt til medlemmer i styret med henholdsvis 32 og 29 stemmer.
Ola H. Fjeldheim og Hallvard Trohaug fikk henholdsvis
28 og 21 stemmer. 4 stemmer ble forkastet.
Valg av varamedlemmer:
Ordfører foreslo at Ola H. Fjeldheim og Hallvard Trohaug skulle tre inn som varamedlemmer i rekkefølge gitt
av stemmeantall i valget av styremedlemmer og Sigrun
Eng velges som tredje varamann i samsvar med valgkomitéens innstilling.
Vedtak: Ordførerens forslag ble vedtatt ved akklamasjon
Det nye styret:
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Styreleder: Trygve Bragstad
Styremedlem: Karl Gervin
Styremedlem: Torill N. Klevmark
Styremedlem: Toril Røsand
Styremedlem: Leif Jæger
1. varamedlem: Ola H. Fjeldheim
2. varamedlem: Hallvard Trohaug
3. varamedlem: Sigrun Eng

Hovedstyret fremmet følgende forslag til valgkomité
for representantskapet 2011:
Kåre Hosar, Oppland avdeling (leder)
Gisle Jakhelln, Nordland avdeling
Mette Paavola, Rogaland avdeling
Vedtak: Valgkomiteen ble ved akklamasjon valgt med
sammensetning som foreslått av hovedstyret.

Revisor: Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

AVSLUTNING
Representantskapets ordfører, Astri M. Lund, takket
for et godt møte.

Valgkomité:

Fagdagsprogram fredag 4. juni
Fagdagen startet i Bryggens Museum hvor Bergens ordfører Gunnar Bakke ønsket velkommen til Bergen.
Temaet for dagen var organisasjonsutvikling. Jan
Arve Flått foredro om hvordan «selge oss» til media.
Nyttig kunnskap om hvordan en redaksjon og journalistene jobber.
Annen foredragsholder var DNT – Bergen Turlags
styreleder Børge Brundtland. Han formidlet hvordan
hans organisasjon jobbet og organiserte arbeidet for å
holde entusiasmen oppe og for å rekruttere nye frivillige og medlemmer.
Etter foredragene gikk turen med veteranbusser og båt
til Lysøen hvor vi fikk både en fremstilling av gamle Ole
Bull fra verandaen og en minikonsert med Stian Carstensen. Vi ble ønsket velkommen av avdelingsdirektør
ved Museet Lysøen, Berit Høgheim. Testamentarisk
gave fra Bjørn Sinclair Bjørnseth, Fortidsminneforeningens tidligere hovedstyreleder, ble gitt til Museet Lysøen
etter forslag fra hovedstyret og overrakt til Berit Høg-

heim. Ved denne anledning avsluttet Egil Laastad sitt
mangeårige engasjement som leder for Bergen og Hordaland avdelings Lysøenutvalg. Ny leder er Tor Lund. Deretter ble representantskapets møte konstituert av representantskapets ordfører, Astri Lund. Dagen sluttet med
båttur tilbake til Bergen.
Ekskursjon søndag 6. juni
Søndagen ble innledet med demonstrasjonstog for delegatene gjennom byen og Nygårdsparken under parolen
«Bevar Nygårdsparken som kulturminne og park», et
nytt og nyttig programinnslag ved et representantskapsmøte.
Det ble deretter lagt ned blomster på J.C. Dahls grav,
og så ledet Per Jonas Nordhagen og Mons Kvamme hver
sin rundtur i Bergen sentrum hvor temaet var Byutvikling i en historisk bykjerne. Vi endte opp i Riebers lokaler med lunsj. Til slutt var alle velkomne til Stranges
stiftelse som var åpen til alle delegatene etter hvert
reiste hjem.
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