PROGRAM
Framtidas kulturarv
Frivillighetskonferansen 2019
Oslo, 15.mars

Fra Jølster. Foto: Axel Lindahl og Oskar Puschmann
Riksantikvaren er direktorat
for kulturminneforvaltning
og er faglig rådgiver
for Klima- og
miljødepartementet i
utviklingen av den statlige
kulturminnepolitikken.
Riksantikvaren har også
ansvar for at den statlige
kulturminnepolitikken
blir gjennomført og har i
denne sammenheng et
overordnet faglig ansvar
for fylkeskommunenes og
Sametingets arbeid med
kulturminner, kulturmiljøer
og landskap.
Riksantikvaren
Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo
Tlf 22 94 04 00
E-post: postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

Hver vår arrangerer Riksantikvaren en konferanse med samme tema som Kulturminnedagene i
september. I år har Kulturvernforbundet valgt temaet «Fremtidens kulturarv».
Riksantikvaren har satt sammen et program som vi mener underbygger dette. Vi ønsker å gi
inspirasjon til hvordan lokale lag kan bruke Kulturminnedagene sammen med kommunen og
andre aktører.
I årets program trekker vi tråder fra fortida til nåtida og ser også litt inn i glasskula. Vi viser også
eksempler på hvordan frivillige organisasjoner, gjerne i samarbeid med andre, kan få til store
ting! Samarbeid har så langt vi vet ikke ført til dårligere resultat noen gang, og å samarbeide
ønsker vi å gjøre mer av i framtida!

Velkommen til årets Frivillighetskonferanse!

Konferansen er gratis og holdes i Riksantikvarens lokaler i Dronningens gate 13, Oslo.
Frist for påmelding 1.mars. Påmeldingsskjemaet vil bli stengt når konferansen er fulltegnet.
Skjema for påmelding
Ønsker du mer informasjon om seminaret kontakt Åse Bitustøl, e-post: ase.bitustol@ra.no
Velkommen!

Program
09.30
10.00
10.20
10.50

Kaffe og registrering
Kulturarv i framtida
Riksantikvar Hanna Geiran
Arv eller miljø? Vår nye riksantikvar
Slektforsker Cathrine Apelseth-Aanensen
Kulturarv i tilbakeblikk
Seniorrådgiver Oskar Puschmann, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

11.20

Beinstrekk

11.40

Kulturminner i et våtere og villere klima
Fagdirektør Marte Boro, Riksantikvaren
Levende lokaler - Fra sentrumsdød til sentrumsglød!
Rådgiver Ellen Margrethe Skilnand, DOGA
Liv og røre i havna
Høvedsmann Egil Eide, Kystlaget Trondhjem

12.00
12.30

12.50

Lunsj i kantina, kaffi i konferansesalen

13.30

Frivilligheten i framtida - demografi og digitalisering
Organisasjonsrådgiver Nancy Herz, Frivillighet Norge
Facebook, Instagram og Google, ikke Twitter og Snap - strategiske valg
Daglig leder Christel Eline Wigen Grøndahl, Bygg og bevar
Medvirkning i praksis
Seniorrådgiver Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret

13.50
14.10

14.30

Beinstrekk

14.50

Frie og ivrige kjerringer!
Torill Sogn Haug, Margit Rognerud og Inger Christine Årstad, Nettverket Kjerringvern
Frivillighet og forvaltning, som hånd i hanske
Styreleder Egil Sørbø, Foreningen Gamle Skudeneshavn
Kommuneantikvar Ane Steingildra Alvestad, Karmøy kommune
Kulturminnemelding v/Klima- og miljødepartementet
(Frivillighetsmelding og kulturmelding er tema på Kulturvernkonferansen 16.mars)

15.10

15.30

15.45

Vel hjem!

