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REFERAT REPRESENTANTSKAPSMØTET 2012
I HAUGESUND
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 i Norvegen Historiesenter, Karmøy 1.6.2012.
Navneoppropet ble gjentatt og det resterende sakskartet behandlet i Hotell Scandic Haugesund den
2.6.2012.
SAK 1: KONSTITUERING
Etter å ha konstatert at det ikke var innvendinger til innkallingen, erklærte representantskapets
ordfører, Astri M. Lund, representantskapsmøtet 2012 for lovlig satt.
Varaordfører, Marianne Roald Ytterdal, hadde meldt forfall. I hennes sted ble John Steen Holm,
Nordland avdeling, valgt som varaordfører for dette møtet.
Hovedstyrets leder, Leif Jæger, ønsket velkommen til representantskapsmøtet 2012.
1 a) Valg av referenter
Representantskapets ordfører fremmet hovedstyrets forslag til referenter:
Eli-Sofie Thorne
Kristin Brekke Ignacius
Vedtak: Referentene ble valgt ved akklamasjon.
1 b) Navneopprop
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, foretok navneopprop. Følgende møtte:
Østfold avdeling: Thor Haugsten, Jens Bakke, Henrik Lund Raagaard
Oslo og Akershus avdeling: Johan B. Hjort, Elin Siggerud, Elisabeth Høvås, Ingrid Eide, Lars Roede,
Hanne Bjørk, Sten Sture Larre, Ole Jacob Holt, Hilja Henninen (observatør)
Hedmark avdeling: Marit B Odden, Anne Storbekken, Dag Iver Sonerud
Oppland avdeling: Hanne Lene Lien, Karin Solbrækken, Ragnhild Vaa Lien
Buskerud avdeling: Frank Nodland, Kristina Waksvik, Are Lyubråten, Jorunn Wiik (observatør)
Vestfold avdeling: Ragnar Kristensen, Elisabeth Holmsen, Bjørn Torkildsen
Telemark avdeling: Else M. Skau, Edgar Gundersen
Aust-Agder avdeling: Tanja Røskar, Peter Widmer
Vest-Agder avdeling: Erik Østrådal, Dag Olaf Torjesen
Rogaland avdeling: Hans Dybvad Olesen, Grete Holmboe, Gerhard Feuersänger, Didrik Hereid
(observatør)
Bergen og Hordaland avdeling: Ole-Vegard Skauge, Målfrid Krohn Sletten, Lars-Jørgen Dahl, Gøril
Nordtvedt (observatør)
Sogn og Fjordane avdeling: Ove Losnegård, Torkjell Djupedal, Jon E. Tamnes (observatør)
Sunnmøre avdeling: Vibeke Lunheim, Martin Nystad
Romsdal avdeling: Nina Myklebust, Tore Fæstø
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Nordmøre avdeling: Else Marie Bae
Den trønderske avdeling: Margrethe Stang, Karoline Daugstad, Anders Bjørlykke, Anni Bjerkhagen,
Merethe Skjelfjord Kristiansen (observatør)
Den gamle Bergstad: Ikke representert
Nord-Trøndelag avdeling: Kolbein Dahle
Nordland avdeling: Sverre Tåga, Gisle Jakhelln
Troms avdeling: Sveinulf Hegstad, John Hansen
Finnmark avdeling: Jørgen Dahl
Representantskapet: Astri M. Lund (ordfører), John Steen Holm (varaordfører etter beslutningen
foran)
Hovedstyret: Leif Kahrs Jæger, Toril Røsand, Hallvard Trohaug, Merete Røskaft, Ola H. Fjeldheim,
Marianne L. Nielsen, Trygve Breivik, Knut Bryn.
Valgkomiteen: Gisle Jakhelln, leder (også delegat fra Nordland avdeling), Mette Paavola, Øyvind
Rosenvinge
Gjest: Bodil Ruud
Administrasjonen: Elisabeth Seip, Fredrik Monclair, Eli-Sofie Thorne, Bendik Bjerknes, Ingeborg
Magerøy, Tanna Gjeraker, Kristin Brekke Ignacius.
Av de tilstedeværende 2. juni var det 54 stemmeberettigete. I tillegg ble det godkjent 6 fullmakter,
til sammen 60 stemmer.
1 c) Valg av to til å skrive under protokollen
Hovedstyret fremmet følgende forslag:
Elisabeth Høvås
Frank Nodland
Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1 d) Valg av tellekorps
Hovedstyret fremmet følgende forslag blant observatørene:
Jorunn Wiik
Jon Tamnes
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
Haugesund denne sommeren.
Representantene hilser Hennes Majestet Dronning Sonja, Fortidsminneforeningens høye beskytter.
Fortidsminneforeningen benytter anledningen til å gratulere Kongeparet varmt med 75-årsjubileer
og sender vår beste takk for de innbydelser vi har mottatt til feiringer i denne sammenheng.
Vi ønsker med dette vår høye beskytter H. M. Dronning Sonja en riktig god sommer.
Haugesund, den 1. juni 2012
Med vennlig hilsen
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Astri M. Lund
representantskapets ordfører”
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Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Den 15. juni 2012 mottok vi følgende svar fra Det Kongelige Hoff:
H.M. Dronningen har bedt meg om å takke for den hyggelige hilsenen fra Fortidsminneforeningens
representantskapsmøte i Haugesund 1.-3. juni 2012.
Med hilsen Berit Tversland
Kabinettssekretær
1 e) Valg av resolusjonskomité
Hovedstyret foreslo følgende komité:
Hans Dybvad Olesen, Rogaland avdeling
Ola. H. Fjeldheim, Oslo og Akershus avdeling
Sekretærer: Redaksjonen ved Ingeborg Magerøy og Bendik Bjerknes
Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Leif Kahrs Jæger, hovedstyrets leder, åpnet forhandlingene ved å oppsummere dagens tilstand i
Fortidsminneforeningen og identifisere de trusler og muligheter vi har. De nye reglene for tildeling
av grunnstøtte fra Miljøverndepartementet gjør det nødvendig at vi omstrukturer organisasjonen
vår. Dette kan også være en kilde til revitalisering. Foreningen må synliggjøres gjennom våre
kulturminnepolitiske standpunkter. Avdelingene oppfordres til å dele sin entusiasme, tro på kulturminnenes betydning og vår betydning for kulturminnene ved å verve flere medlemmer i sitt nære
nettverk.
SAK 2: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2011
Generalsekretæren, Elisabeth Seip, la frem hovedstyrets forslag til årsmelding for 2011.
Vestfold avdeling bemerket til punkt 1 Kulturminnepolitisk arbeid at brannårsaken i Linaaegården
ikke var ukjent, men at det er konstatert at brannen ble påsatt.
Vedtak: Årsmeldingen for 2011 ble godkjent ved akklamasjon.
SAK 3: HOVEDSTYRETS REGNSKAP FOR 2011
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem hovedstyrets regnskap for 2011 og orienterte om den
økonomiske situasjonen. Han påpekte at 2011 har vært et unntaksår på grunn av salget av Gardsøy.
Fremover vil Miljøverndepartementets nye regler for tildeling av grunnstøtte medføre store økonomiske og organisasjonsmessige utfordringer for foreningen. Nye kilder for støtte til drift og til
eiendommer må utredes.
Representantskapets varaordfører, John Steen Holm, la fram revisjonsberetningen.
Vedtak: Regnskapet for 2011 ble godkjent ved akklamasjon.
SAK 4: HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2012-2013
Leif Kahrs Jæger la frem hovedstyrets arbeidsprogram for 2012-2013.
Hovedstyrets arbeidsprogram 2012-2013 ble drøftet.
Under diskusjonen fremkom:
De sentrale punktene i programmet var foreningens strategiske virksomhetsområder:
Kulturminnepolitikken, organisasjon, eiendommene og publikasjonene.
Ad strategiområde 1.
Kulturminnepolitikkens 12 punkter: Til punkt 8 ble det bemerket at alle verneorganisasjonene er
enige om slike tiltak, men at ingenting er gjort for å stimulere eierne av kulturminner til godt vedlikehold. Til punkt 9 ble viktigheten av å styrke frivillig sektor på kulturminnefeltet understreket. Til
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punkt 12 ble det oppretting av flere bygningsvernsentre etterspurt.
I tillegg savnet man et punkt som ivaretar fremtiden med satsing på formidling til barn og unge.
Man må bygge en kultur for bevaring ved å bygge opp kunnskap. Dette bør skje gjennom utdanning og formidling i skolen.
Til Kulturminnevern ble viktigheten av at avdeling og hovedstyre samordner seg i vernesaker
understreket, slik at vi ikke eksponerer uenighet og motsigelser. Foreningen må fremstå som
troverdig og kompetent.
Ad strategi område 2. Organisasjon:
Oslo og Akershus avdeling foreslo at hovedstyret opprettet et arbeidsutvalg. Leif Jæger svarte at det
nye styret ville vurdere et arbeidsutvalgs hensiktsmessighet.
I tillegg ble det foreslått foreningsaktivitet i forbindelse med markering av stemmerettsjubileet i
2013, Eidsvollsmennenes hjemsteder i 2014, Munch-jubileet etc.
SAK 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG FORDELINGSNØKKEL FOR 2013
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la frem følgende forslag til kontingent for 2013 på vegne av
hovedstyret:
Kontingentsatser for 2013
Medlemmer med Fortidsvern og årbok
kr 490
Medlemmer med bare Fortidsvern						 kr 390
Husstandsmedlem (ingen publikasjoner)
kr 190
Ungdomsmedlem (under 26 år, bare Fortidsvern)
kr 190
Kollektivt medlemskap
kr 2450
Fordelingsnøkkel for 2013:
Andel av kontingent til publikasjoner før fordeling
	
kr    80
Avdelingenes andel av medlemskap med Fortidsvern og årbok		
kr 205
Avdelingenes andel av medlemskap med Fortidsvern 	
kr 155
Avdelingenes andel av hustandsmedlemskap					
kr    95
Avdelingenes andel av ungdomsmedlemskap				
kr    55
Avdelingenes andel av kollektivt medlemskap				
kr 1640
Forslag til vedtak:
Kontingentsatser og fordelingsnøkkel endres som foreslått.
Den trønderske avdeling la fram forslag vedr. Ungdomsmedlemskap: Ingen aldersbegrensning, pris
kr 150/året og et nytt Studentmedlemskap med årbok, pris kr 300/året.
Oslo og Akershus avdeling la fram en mellomløsning: Aldersgrense 30 år, pris kr 150/året og et
ungdomsmedlemskap med årbok, pris kr 300/året.
Det ble votert over om ungdomsmedlemskap skulle prises med kr 190 som foreslått av Hovedstyret
eller med kr 150 som foreslått av Den trønderske avdeling.
Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt med 32 stemmer.
Den trønderske avdelings forslag fikk 25 stemmer.
Ad de øvrige deler av forslaget fra Den trønderske avdeling vedrørende ungdomsmedlemskap, se
sak 8 Innkomne saker fra avdelingene.
SAK 6: BUDSJETT FOR 2012 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2013
Organisasjonssjef Fredrik Monclair la fram hovedstyrets forslag til budsjett for 2012 og rammebudsjett for 2013. Han understreket betydningen av at stavkirkeprogrammet fases ut og la fram to
hovedtiltak for budsjettbalanse: Endring i organisasjonen og å søke ekstern støtte til eiendommene.
Budsjettet for 2012 og budsjettforslaget for 2013 ble drøftet.
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SAK 7: ENDRING AV FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER
Generalsekretær Elisabeth Seip og organisasjonssjef Fredrik Monclair redegjorde for de nye
rammebetingelsene fra departementet og for forslaget til endring av foreningens lover, §§ 2, 3, 4, 9,
ny § 10, endringer i §§ 11 og 12, samt ny nummerering av disse og de påfølgende paragrafer.
Foreningen får dermed en tredelt struktur med lokallag med egne lokallagsstyrer, økonomi og
årsmeldinger, i tillegg til eksisterende hovedstyre og avdelinger med avdelingsstyrer.
Forslaget ble debattert og følgende argumenter fremkom:
Endringen vil være revitaliserende for organisasjonen. Kulturminnene er lokale, og en ny lokal
organisasjonsstruktur vil være nærmere kulturminnene både geografisk og mentalt. Ellers var
diskusjonen preget av praktiske problemer og måter å løse disse på.
Forslaget ble stemt over: 0 stemmer mot, 0 avholdt seg fra å stemme
Vedtak: Det fremlagte forslag til lovendring ble enstemmig vedtatt
SAK 8: INNKOMNE SAKER FRA AVDELINGENE
Det var ved fristens utløp mottatt fire saker fra avdelingene. Marianne L. Nielsen, hovedstyret, la
frem sakene:
a) Fra Svein Solhjell, Oslo og Akershus avdeling, endring av § 5 i foreningens lover hvor tredje
avsnitt i paragrafen lyder:
”Varamedlemmer nummereres og trer inn i rekkefølge. Ansatte i Fortidsminneforeningen kan
ikke velges som representant.”
Forslaget innebar at siste setning i avsnittet strykes. Begrunnelsen var følgende:
Ansatte i Fortidsminneforeningen representerer både kompetanse, erfaring, kontinuitet og
kontaktnett som det er viktig å få full nytte av. Årsmøtene bør kunne velge fritt hvem de mener
bør representerer sin avdeling. At foreningens lover skal utelukke en liten gruppe hel- eller
deltids ansatte fra å kunne bli valgt som representanter, er uklokt og sløsing med ressurser.
Representantskapsmøtene har alt å vinne på at disse sentrale personer i enkelte av avdelingene
kan være fullverdige representanter og ikke bare ”observatører”.
Vi har drøftet dette forslaget i vårt arbeidsutvalg, men vi rekker ikke å drøfte det i styremøtet før
fristen for innsendelse av lovendringsforslag går ut. Jeg ber om at forslaget behandles på representantskapsmøtet i Haugesund, selv om jeg personlig er forhindret fra å delta på det møtet. En
annen representant for vår avdeling vil om ønskes kunne begrunne forslaget nærmere under
møtet.
Hovedstyrets innstilling: Som frivillig forening bygges det på at det er de tillitsvalgte som styrer
foreningen. Hovedstyret ser dette prinsippet som vesentlig for foreningen og ønsker at dette opprettholdes.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Svein Solhjell vedrørende endring av lovenes § 5 vedtas ikke.
Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt enstemmig.
b) Fra den trønderske avdeling: Vedrørende indirekte valg av representanter, slik at disse velges av
avdelingens styre, ikke direkte av medlemmene.
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Hovedstyrets innstilling: Forslaget rører ved det grunnleggende prinsippet om direkte valg av representanter, valgt av foreningens medlemmer, men legger denne oppgaven til avdelingenes styre. Dette
kommer på tvers av Miljøverndepartementets forskrift for tildeling av grunnstøtte.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Den trønderske avdeling vedtas ikke.
Den trønderske avdeling trakk forslaget
c) Fra den trønderske avdeling: Forslag om talerett for ansatte under representantskapets møter.
I lovenes § 5 under avsnittet ”Møte og talerett, men ikke stemmerett” tilføyes et nytt punkt:
Ansatte i Fortidsminneforeningens hovedkontor og avdelinger.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Forlaget avvises
På vegne av hovedstyret, trakk styreleder Leif K. Jæger hovedstyrets innstilling til vedtak.
Forslaget ble stemt over og det var ingen stemmer mot forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
d)Fra den trønderske avdeling: Vedrørende ungdomsmedlemskap, hvor aldersgrensen foreslås
opphevet og erstattet med studiekort eller tilsvarende og utvides med årbok.
Hovedstyrets innstilling:
Forslaget legger opp til en ordning for ungdomsmedlemskap som ikke kan administreres med foreningens nåværende medlemssystem.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Forslaget vedtas ikke på det nåværende tidspunkt.
Den trønderske avdeling leverte et revidert forslag til endring:
1. Ungdomsmedlemskap gjelder til og med året en fyller 30 år.
2. Ungdomsmedlemskap kr 190,- (Kontingentsats vedtatt under sak 5)
3. Ungdomsmedlemskap med årbok kr 300,Nytt forslag til vedtak fra hovedstyret: Styret støtter Den trønderske avdelings forslag til ny aldersgrense for ungdomsmedlemskap, 30 år.
Hovedstyrets nye forslag til vedtak ble stemt over.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer, ingen avholdt seg fra å stemme.
Den trønderske avdeling foreslo at 30-årsregelen innføres fra 2013 og at det innføres en ny type
ungdomsmedlemskap med årbok (kr 300 i 2013).
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. (0 avholdt seg fra å stemme)
SAK 9: FORENINGENS EIENDOMMER
Som følge av forslag fra Buskerud avdeling under representantskapsmøtet 2011, la et utvalg nedsatt
av hovedstyret frem to notater: 1) Resultater av en undersøkelse vedrørende besøket ved eiendommene, gjennomført september-oktober 2011. 2) Drift og forvaltning av foreningens eiendommer,
rapport fra hovedstyret mai 2012. Utvalget hadde bestått av Knut Bryn og Hallvard Trohaug, hovedstyret og eiendomssjef Eli-Sofie Thorne. De to første la frem utvalgets arbeid.
I november 2011 besluttet hovedstyret å opprette et servicekontor for eiendommene for en prøveperiode på tre år. I første omgang rettes innsatsen mot besøksdriften ved stavkirkene. Kontoret ble
opprettet i samarbeid med Sogn og Fjordane avdeling med tilhold på Kaupanger. Daglig leder i
avdelingen, Jon E. Tamnes, og daglig leder på Borgund, Tanna Gjeraker, orienterte om arbeidet og
videre planer.
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Representantene drøftet de utsendte dokumentene og orienteringene med utgangspunkt i vedtaket
fra 2011 om å finne nye arbeidsformer som kan lette avdelingenes arbeid med forvaltning og drift
av eiendommene.
Følgende momenter fremkom i diskusjonen og som hovedstyret vil innarbeide i det videre:
Staten bør være selvassurandør for stavkirkene våre.
Som svar på lokale bekymringer om evnen og kapasiteten til å ivareta den enkelte eiendom, ble det
svart at det nye stavkirkekontoret i Sogn inviterer til rådgivende dialog og skal sammen med den
enkelte avdeling, administrasjonen og hovedstyret finne lokale løsninger. Styreleder bekreftet at det
rettslige ansvaret i siste instans ligger hos hovedstyret.
Det ble foreslått å opprette et steinkontor etter mønster av stavkirkekontoret i Sogn og Fjordane.
SAK 10: AKTUELLE SAKER I FORENINGEN
A) Nordisk samarbeid – orientering ved styreleder Leif Jæger. Det nordiske samarbeidet skal utvides
til også å gjelde Finland og Island. Målet er først og fremst å skape et større og bredere tilbud til
medlemmer i alle landene.
B) Sparebankstiftelsen DnB NORs breddegave – orientering ved generalsekretær Elisabeth Seip. Det er
viktig at forslagene til aktiviteter oppfyller givers forventning: prosjektene bør nå publikum i alle
aldre, eksponere giver, være langsiktig og ha både et praktisk og et formidlingsmessig perspektiv.
C) Kulturminnepolitikken – gjennomgang ved styremedlem Ola Fjeldheim under sak 10, Resolusjoner.
D) 2012 nye medlemmer – en oppfordring fra styret ved Trygve Breivik og Merete Røskaft. Styret har
henvendt seg til profesjonell aktør for hjelp til å utarbeide en strategi for å lage god struktur og
praktisk verktøy for vervearbeidet.
SAK 11: RESOLUSJONER
Det forelå forslag til i alt 3 resolusjoner. De to første ble lagt frem av resolusjonskomiteen, den
tredje ble lagt fram av Vestfold avdelings leder Ragnar Kristensen.
Resolusjon nummer 1:
12 BUD FOR KULTURMINNEPOLITIKKEN
Fortidsminneforeningen utfordrer alle de politiske partiene og landets fylkespolitikere:
Hvem viser vilje til å sikre landets kulturminner?
År etter år blir kulturminnevernet en salderingspost i statsbudsjettet.
Stortingets vedtatte målsettinger for 2020 ser ut til å være glemt.
Fortidsminneforeningens 12 punkter for en styrket kulturminnepolitikk er en veiviser og hjelp for
politikere som vil ta ansvar. Vær så god – vi gir dem bort til partier som vil innlemme dem i sitt
program og følge opp!
Overordnet	  1. Miljø- og kulturminneverndepartementet!
Det ansvarlige departementet må få navn som speiler oppgaven.
2. Kulturminnehensyn må sikres gjennomslag i lover og forskrifter.
• Eksempelvis må forslag til ordlyd i ny forskrift mot forfall innskjerpes slik at
forskriften blir et reelt virkemiddel slik Stortinget har forutsatt.
	  3. De nasjonale målene (2020-målene) vedtatt av Stortinget må stå ved lag:
• Innen 2020 skal tapet av verneverdige kulturminner ikke overstige 0,5 prosent årlig.
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• Fredete og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal være sikret og ha
ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.
• Bredden i de varig vernete kulturminnene og kulturmiljøene skal bli bedre, og et
representativt utvalg skal være fredet innen 2020.
	  4. Kulturminnevern er godt miljøvern.
Bygningsformuen må forvaltes godt, i et ressurs- og miljøperspektiv.
	  5. Kulturminnevern må kunne forstås av alle:
Vi trenger en forenkling og tydeliggjøring av begrepsbruken og forvaltningen.
Økonomi	  6. Kulturminnefondet må økes til 2,1 milliarder
og sikres en årlig avkastning på minimum 100 millioner kroner.
• Fondet reserveres for bygninger og anlegg som ikke er fredet.
•Fondet må bygges ut med en egen ordning for kirkene.
	  7. Målsetningene for fredete hus og anlegg må sikres
gjennom bevilgninger til Riksantikvarens budsjettposter avsatt til dette.
	  8. Skatte- og avgiftsincentiver er viktige:
Samfunnet må gi eierne av kulturminner en håndsrekning som stimulerer til
godt vedlikehold.
	  9. Frivillig sektor på kulturminnefeltet må styrkes gjennom bedre rammebetingelser og samarbeid med myndigheter på alle nivåer.
Forvaltning 10. Regionalleddet må styrkes,
og gjøres i stand til å sikre kulturminner av regional betydning.
• Blant annet må regionalleddet få hjemmel til å gripe inn i rive- og byggesaker.
• Fredningskriteriet ”nasjonal verdi” må tolkes bredere enn dagens praksis.
11. Alle kommuner må ha kulturminneplaner.
• Kulturminneplaner må forankres i lovverket.
• Kulturminnekompetansen må heves i kommunene, gjerne gjennom interkommunalt samarbeid.
12. Håndverkskunnskap og -ferdigheter må sikres:
• Som immateriell kultur.
• Som middel for å holde bygninger og anlegg i stand.
• Nivå må heves gjennom bygningsvernsentre landet rundt.
• Det må etableres en helhetlig utdanning for tradisjonelt håndverk.
Resolusjon nummer 2:
BEHOLD SENTRUMSPLANEN FOR HAUGESUND!
Fortidsminneforeningen er samlet til tre dagers landsmøte i Haugesund. I foreningen er Haugesund
kjent for sin rike byggeskikk i sveitser- og jugendstil. Byen har også bemerkelsesverdige verker av
arkitekter som Einar Halleland og David Sandved. Disse verdifulle kulturminnene er i stor utstrekning konsentrert i sentrumskvadraturen.
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Da byen i sin tid gjorde gjeldende Sentrumsplanen, ble denne et nyttig redskap til å beskytte de
verdifulle delene av bebyggelsen i kvadraturen. Planen satte rammer for inngrep og fornyelse både
i enkeltbygninger, bygningsrekker og gaterom. Den hadde som mål å bevare kvartalinndelingen og
åpnet bare for moderate byggehøgder.
Sentrumsplanens bestemmelser har stadig vært satt under press. Det har vært gjort en rekke
unntak fra bestemmelsene. Likevel har planen hatt en viktig funksjon som norm for byggemulighetene i kvadraturen.
I dag er Sentrumsplanen gjenstand for nytt press. Bakgrunnen er at sentrumsfunksjoner flytter ut
av byen og etterlater seg rikelig tomme lokaler. Årsaken skal være at reguleringsbestemmelsene
hindrer påkrevet fornyelse i kvadraturen.
Men det gjelder her en generell utvikling med dypereliggende årsaker. Måten å motvirke utviklingen på vil ikke være å åpne for en radikal sanering og nybygging i kvadraturen på bekostning av
mangfold og karakteristiske miljøelementer. Heller bør det fortsatt legges til rette for fornyelse på
den gjeldende sentrumsplanens premisser. Dette innebærer å beholde, supplere og videreutvikle
det arkitektoniske særpreget som kvadraturen allerede har, som kontrast til konkurrerende sentra i
byens utkant.
Fortidsminneforeningens representantskapsmøte vil derfor fraråde Haugesund kommune å oppgi
Sentrumsplanen til fordel for fri utvikling av sentrum. I stedet anbefaler vi en revisjon og oppdatering av de gjeldende reguleringsbestemmelsene.
Resolusjon nummer 3:
Fortidsminneforeningen krever at det offentlige dekker merkostnaden ved forsikring av fredede
bygninger og anlegg i privat eie.
Det er en hovedregel i forvaltningen av fredede hus og anlegg at det offentlige skal dekke merkostnader for private eiere, når det gjelder økonomisk merbelastning pga. fredning.
Dette prinsipp må selvfølgelig også gjelde for forsikringspremier ved forsikring av fredede
bygninger og anlegg.
Fortidsminneforeningen krever at Riksantikvaren sørger for at en slik ordning iverksettes innen tre
år.
Vedtak: Resolusjon 1. vedtatt ved akklamasjon
		
Resolusjon 2. vedtatt ved akklamasjon
		
Resolusjon 3. ble stemt over og vedtatt mot 2 stemmer
SAK 12: VALG
Valgkomiteens innstilling var sendt ut sammen med de øvrige sakspapirene. Medlemmer av valgkomiteen var:
Gisle Jakhelln, Nordland avdeling (leder)
Mette Paavola, Rogaland avdeling
Øyvind Rosenvinge, Aust-Agder avdeling
Komiteens innstilling ble lagt frem av Gisle Jakhelln og var som følger:
Representantskapets ordfører:
Ordfører:
John Steen Holm
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

valgperiode 1 år

ny

Representantskapets varaordfører:
Varaordfører:
Else M. Skau
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

valgperiode 1 år

ny
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Hovedstyrets leder:
Styreleder: 	Leif Kahrs Jæger

valgperiode 2 år

Hovedstyrets medlemmer
og varamedlemmer:
Styremedlem: Hallvard Trohaug
valgperiode 2 år
Styremedlem: Ola H. Fjeldheim
valgperiode 2 år
Styremedlem: Merete Røskaft
valgperiode 2 år
Styremedlem: Marianne L. Nielsen
valgperiode 2 år
1. varamedlem: Trygve Breivik
valgperiode 1 år
2. varamedlem: Knut Bryn
valgperiode 1 år
3. varamedlem: Bodil Ruud
valgperiode 1 år
Vedtak: Valgkomiteens forslag ved vedtatt ved akklamasjon

ikke på valg

ikke på valg
gjenvalg
ikke på valg
ny (vara fra 2011)
gjenvalg
gjenvalg
ny

Revisor:
Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
Valgkomité:
Hovedstyret fremmet følgende forslag til valgkomité for representantskapet 2012:
Mette Paavola, Rogaland avdeling (leder)
Øyvind Rosenvinge, Aust-Agder avdeling
Leif Anker, Oslo og Akershus avdeling
Vedtak: Valgkomiteen ble ved akklamasjon valgt med sammensetning som foreslått av hovedstyret.
AVSLUTNING
Representantskapets ordfører, Astri M. Lund, takket for et godt møte.

Haugesund, den 2. juni 2012
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Fagdagen fredag 1. juni
Representantskapsmøtets deltakere ble tatt med på ekskursjon til Karmøy. Vi fikk en orientering
om Avaldsnesutgravingene ved arkeologiprofessor Dagfinn Skree, omvisning i St Olavs kirke og
til sist et foredag ved marinarkeolog Endre Elvestad. Om ettermiddagen var vi på byvandring i det
gamle bysentrum i Skudeneshavn, godt ledet av kommuneantikvar Lars Tveit og museumskonservator Ørjan B. Iversen.
Lørdag 2. juni
Før festmiddagen var vi invitert til mottakelse i rådhuset. Ordfører Petter Steen jr. tok i mot og
fortalte om byens rosa stolthet.
Ekskursjon søndag 3. juni
Vi ble tatt med båt til Vibrandsøy. Der ble vi orientert om restaureringen av gamle sjøhus. I tillegg
fikk vi se verdens største vikingskip som nettopp ble ferdigbygget på stedet. Prosjektleder Terje
Andreassen fortalte om prosessen.
Ekskursjonen ble avsluttet tilbake i Haugesund sentrum med byvandring ved museumsdirektør
Mats Ramstad og konservator Grethe Paulsen Vie og til slutt lunsj i museumsmiljøet på Dokken.
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