HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2017-2018
Fortidsminneforeningens samfunnsoppdrag er å arbeide for bevaring av kulturminner og spre
kunnskap om dem.

A. FORENINGEN SOM POLITISK AKTØR.
Fortidsminneforeningen skal være en synlig og tydelig politisk aktør. Vi skal arbeide
for:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

at forfall og tap av Norges bygningsarv skal begrenses til under 0,5 % pr. år
en incentivordning for energisparing i hus fra før 1950
å sikre Kulturminnefondet årlige bevilgninger på minst 200 millioner kroner
å utvide Kulturminnefondet med en egen ordning for landets kirkebygg
å gjeninnføre ordningen med fradragsrett for utgifter til istandsettelse av hus
landsomfattende fritak fra eiendomsskatt på fredede og verneverdige hus

B. FORENINGEN SOM PÅDRIVER FOR
KULTURMINNEFORVALTNINGEN
Fortidsminneforeningen skal arbeide for en betydelig styrking av
kulturminneforvaltningen ved å:
1) arbeide for at regionalleddet skal ha ressurser og virkemidler til å kunne sikre at regionale og
lokale kulturminner ivaretas
2) være pådriver for at kommunenes utviklingsplaner omfatter kulturminner
3) medvirke til at administrative og politiske organer i alle kommuner respekterer
og bruker de kommunale kulturminneplanene
4) øke forståelsen for lokale kulturminneverdier

C. FORENINGEN SOM MEDLEMSORGANISASJON
Foreningen skal være en attraktiv medlemsorganisasjon ved å:
1)
2)
3)
4)

styrke foreningen som medlemsorganisasjon for alle
etablere en egen satsing for medlemspleie og verving
innføre mer brukervennlige verveportaler og betalingsformer
bedre informasjonsflyten innad for å bygge en sterkere og mer sammensveiset
organisasjon, samt tilby opplæring av tillitsvalgte rundt om i landet
5) hjelpe med å opprette lokallag. I planperioden skal avdelinger med få eller ingen lokallag få
særlig oppmerksomhet
6) videreføre ordningen med fast årlig aktivitetstilskudd fra hovedleddet direkte til
lokallagene, og foreta en evaluering av ordningen
7) fortsette det ambulerende kurs- og aktivitetstilbudet til avdelinger og lokallag
8) videreutvikle foreningens felles møtearenaer
9) bedre organisasjonsstrukturen med utgangspunkt i organisasjonsutvalgets anbefalinger
10) sørge for at Fortidsminneforeningen er en god arbeidsplass for alle ansatte
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D. FORENINGEN SOM MUSEUMSDRIVER
Fortidsminneforeningen skal videreutvikle museumsdriften og
eiendomsforvaltningen ved å:
1) profesjonalisere museumsdriften lokalt, regionalt og sentralt, og styrke faglige nettverk
2) utarbeide vedtekter for foreningens museum i tråd med ICOMs retningslinjer, og gi museet
et navn
3) utarbeide overordnede formidlingsplaner for museumsvirksomheten: plan for barn og unge
og plan for det generelle publikum. I 2017 utarbeides det separate planer og konkrete
undervisningsopplegg for Finnesloftet og Stranges stiftelse
4) styrke rutinene for forvaltning, drift og vedlikehold ved samtlige eiendommer med et
nytt FDV-system
5) søke opptak i Norges museumsforbund
6) arbeide for at museums- og eiendomsdriften sikres driftsstøtte fra Kulturdepartementet
7) arbeide videre med etablering av servicebygg ved Hopperstad, Steinvikholm og Urnes

E. FORENINGEN SOM FORKJEMPER FOR TRADISJONSHÅNDVERK
Foreningen skal bidra til å sikre og styrke tradisjonshåndverkene knyttet til
bygningsarven ved å:
1) fortsette programmet «Kulturminner for alle»
2) arbeide for at opplæringen av tradisjonshåndverkere styrkes, både rettet mot
reparasjon av eldre bygg og mot våre forpliktelser knyttet til UNESCO-konvensjonen
om immateriell kulturarv

F. FORENINGEN SOM KOMMUNIKATOR
Fortidsminneforeningen skal kommunisere både med medlemmer, beslutningstakere og
offentligheten generelt ved å:
1) utarbeide en mediestrategi for foreningen og tilby medietrening for tillitsvalgte
2) alle organisasjonsledd bør ha hyppig oppdaterte nettsider og facebooksider
3) fortsette å utvikle medlemsbladet Fortidsvern
4) sikre at årboken opprettholder og videreutvikler sin vitenskapelige profil
5) videreutvikle «Gode råd»-serien ved oppdaterte utgaver og nyutgivelser
6) utgi revidert utgave av «Redd et hus! Håndbok i lokalt kulturminnevern»

G. FORENINGEN SOM NETTVERKSBYGGER
Fortidsminneforeningen skal samarbeide med kulturvernorganisasjoner i Norge og
internasjonalt ved å:
1) fortsette det nordiske kulturminnesamarbeidet gjennom Nordisk Forum for bygningskultur
og det nordiske trebynettverket
2) videreføre arbeidet med Fischer-Lindsay-fondet, og vurdere om dette kan utvides
3) videreføre og utvikle samarbeidet med Europa Nostra
4) henvende oss til National Trust, England, med henblikk på samarbeid om medlemsfordeler
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