
Hvordan stifte et nytt lokallag 

Fortidsminneforeningen oppfordrer både medlemmer og andre interesserte i alle fylker til å 
øke aktiviteten innenfor kulturminnevernet. Kanskje du kan være med å starte et nytt 
lokallag av foreningen der du bor? Her får du noen praktiske råd om hvordan du går fram. 

Du trenger ingen spesiell kompetanse for å starte et lokallag, men du må være interessert i 
de sakene Fortidsminneforeningen arbeider for. Grunnlaget for lokallaget kan f.eks. være 
interesse for et bestemt kulturminne, for vedlikehold og restaurering av gamle hus eller for 
kulturminnevernarbeid i en bredere sammenheng. 

Lokallaget kan være stort eller lite (minst 5 medlemmer) og kan dekke et nærområde eller en 
region med flere kommuner. Etablering av lokallag innenfor et geografisk område hvor det 
allerede er lokallag må gjøres i samråd med avdelingen og med det eksisterende lokallaget. 
Lokallag som etableres som venneforening eller som et «temalokallag» (f.eks kystlag) må 
samkjøre seg i saker opp mot myndighet mm. Slik går du fram når du vil starte et lokallag: 

1. Ta kontakt med ledelsen i fylkesavdelingen der du bor  

 Da kan du få tilsendt liste over medlemmer av foreningen som bor i det aktuelle området. Du kan 
også få hjelp til å arrangere et stiftelsesmøte. 

2. Inviter interesserte til et stiftelsesmøte 

 Kontakt foreningens medlemmer i området og bruk f.eks. lokalaviser til å få omtale av møtet. 
Interesserte som ikke er medlem, bør få anledning til å møte, men alle som vil være medlem av 
lokallaget, må tegne medlemskap i foreningen. 

3.  Saker til stiftelsesmøte 

 Det er to viktige saker som må tas opp på et stiftelsesmøte. Det må gjøres vedtak om vedtekter, og 
det må velges et styre. Det må også velges revisor. I tillegg kan man gjerne diskutere opplegg for 
medlemsmøter og andre aktiviteter, og det kan være fint med et kåseri e.l. om et interessant tema. 

4. Vedtekter 

 Vedtektene må tilfredsstille visse krav. Derfor er det greit å bruke foreningens mal for 
lokallagsvedtekter som utgangspunkt (se lenke nedenfor). 

5. Styret 

 Lokallaget må ha et styre med minst tre medlemmer. I malen for vedtekter står det litt om hvilke 
oppgaver styret kan ha. 

6. Etterarbeid 

 Det er to ting som MÅ gjøres etter stiftelsesmøtet: a) Det må skrives et kort referat fra møtet 
(stiftelsesprotokoll). Denne må undertegnes av to personer og deretter sendes til 
fylkesavdelingens kontor eller styreleder og til hovedadministrasjonen. b) Lokallaget må opprette 
en bankkonto. Første skritt er å registrere lokallaget i Brønnøysundregisteret. Da er det nødvendig 
å ha personnummeret til alle styremedlemmene. Det kan derfor være greit å samle dette inn på 
stiftelsesmøtet. Fylkesavdelingen kan hjelpe til med denne registreringen.  

http://old.fortidsminneforeningen.no/org_bli_medlem
http://www.brreg.no/registrering/frivillighet.html

