FORTIDSM1NNEFORENINGEN

Representa ntska psmØtet 2019
24.26. mai, Hamar, Hedmark.

Protokoll
Sak 1: Konstituering
Ordførerne Marianne Nielsen og Trygve Bragstad åpnet møtet fredag kl. 14.18
Innkalling ble godkjent uten innvendingerfra salen.
la) Valg av referenter
Ingunn Emdal og Bo Alexander Granbo ble valgt til referenter
ib) Navneopprop
Generalsekretær Ola Fjeldheim foretok navneopprop. Tilstede på møtet var:
Fra fylkesavdelingene:
Østfold: Marit Gulliksen, Ola Berglund, Hildegun Fredriksen
Oslo og Akershus: Svein Solhjell, Aslak Aslaksen, Anne Lise Torvund, Sin Hoem, Eva Marie Gran,
Elisabeth Blichfeldt, Kristoffer Andersen, Astri Lund (kun lørdag), Sten Sture Larre.
Maren Titterud (observatør), Elin Hallberg (observatør)
Hedmark: Agnethe Jovall, Kristian Reinfjord, Per Hvamstad
Oppland: Kåre Hosar, Nina Espeseth Grønbrekk, Jan Espen Bonsak
Buskerud: Bjørn Johnsen, Jorunn Wiik, Felix Nyberg (kun lørdag), Mette Rustand (observatør)
Vestfold: Dyveke Bast, Wenche Irene Melby, Geir Gartmann, Hege Granøe Johansen (observatør)
Telemark: Else M Skau, Tor Kjetil Gardåsen
Aust-Agder: Karl Ragnar Gjertsen, Dagfinn Tollefsen Riseplass
Vest-Agder: Marit Tomstad, Erik Østrådal (kun lørdag), Elin Fiske Lyngø (observatør)
Rogaland: Grete Holmboe, Ellen Tveit, Gerhard Feuersänger
Hordaland: Lars-Jørgen Dahi, Inger-Lise Skarstein, Signe Hvoslef, lngebjørg Astrup, Gøril Eline
Nordtvedt (observatør)

Sogn og Fjordane: Malén RØysum, Lasse Sælthun, Åshild Kjelstad Seljesæter, Alexander Asphaug
Rauboti (observatør), Jon E Tamnes (observatør)
Møre og Romsdal: Trine Naadland, Øyvind Silset, Berge Hjørungnes, Else Marie Bae (observatør)
Den Trønderske avdeling: Anni Bjerkhagen, Johan Sigfred Helberg, Jorunn Sterten Melhus, Bjørn
Sakshaug, Anders Selboe Bjørlykke. Merethe Skjelfjord Kristiansen (observatør), Mathilde Østgård
Sjåvik (observatør), Einar Engen (observatør)
Nordland: Einar Stamnes, Åse Reinfjord
Troms: Fredrik Prøsch
Finnmark: Sigrid Skarstein
Hovedstyret
Margrethe C Stang (leder)
Eline Holdø (nestleder)
Kristen Grieg Bjerke, Jens Bakke, Hans Dybvad Olesen, Trude Knagenhjelm, Hanne Kan Bjørk,
Christine Frønsdal
Kandidater til hovedstyret
Ole Jakob Holt, Elisabeth Erke
Representantskapets ordførere
Marianne L. Nielsen (ordfører)
Trygve Bragstad (varaordfører)
Valgkomiteen
Eli-Sofie Thorne (leder)
Hovedadministrasjonen
Ola H Fjeldheim, Christine Sundbø, Hedda Skagen Paulson, Merete Winness, Trond Rødsmoen, Ivar
Moe, Mathilde Sprovin, Astrid Galstad, lngeborg Ekre, Man Vannes, Ingunn Emdal, Lars Erik Haugen,
Bodil Ruud, Bo Granbo, Espen Ophaug
Fu I I ma kter:
Astri Lund til Aslak Aslaksen (kun fredag) Oslo/Akershus
Felix Nyberg til Jorunn Wiik (kun fredag), Buskerud avd
Erik Østrådal til Marit Tomstad (kun fredag), Vest-Agder avd
Øyvind Buset til Svein Solhjell, Oslo/Akershus avd
Berge Hjørungnes erstatter Anette Stranden som delegat, Møre og Romsdal avd.
lc) Valg av to til å skrive under protokollen
Per Hvamstad, Hedmark avdeling og Marit Tomstad, Vest-Agder avdeling ble valgt til å underskrive
protokollen
id) Valg av tellekorps
Gøril Nordtvedt, Maren Titterud og Alexander Asphaug Rauboti ble valgt til tellekorps
le) Hilsen til Hennes Majestet Dronning Sonja
Representantskapets ordfører leste opp forslag til hilsen som sendes H.M Dronning Sonja

Hilsen til Deres Majestet Dronning Sonja
Fortidsminneforeningens høyeste organ representantskapet, avholder sitt 175 ordinære
årlige møte på Hamar 24-26 mai.
Representantskapet hilser Deres Majestet som Fortidsminneforeningens høye beskytter og
benytter samtidig anledningen til å uttrykke vår takknemlighet for Dronningens interesse,
delaktighet og engasjement for landets kulturminner. Dette er til inspirasjon i foreningens
daglige arbeid med bevaring av våre kulturminner og bevisstgjøring om verdien av vår felles
kulturarv.
Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844 og er en av verdens eldste nasjonale frivillige
organisasjoner. I år feirer vi vårt 175-års jubileum, og foreningen er fortsatt svært levende og
aktiv. Vi håper at Dronningen vil få anledning til å være til stede ved ett av våre
arrangementer i jubileumsåret, og svært gjerne på foreningens 175-års fødselsdag i Oslo den
16 desember.
Vi ønsker med dette Deres Majestet en riktig god sommer!
Hamar, den 24 mai 2019
Med vennlig hilsen,
Fortidsminneforeningen
Marianne L. Nielsen, representantskapets ordfører.
Representantskapet gav sin tilslutning til hilsenen som sendes H.M Dronning Sonja.

Svar fra H.M. Dronning Sonja mottatt fredag 24. mai
FO RTI DSM I N N EFOREN INGEN
V/MARIANNE L. NIELSEN
JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER REPRESENTANTSKAPET I
FORTIDSMINNEFORENINGEN MINE BESTE ØNSKER I ANLEDNING ÅRSMØTET SOM AVHOLDES
PÅ HAMAR 24-26. MAI 2019
SONJA

Fortidsminneforeningens leder, Margrethe C. Stang åpnet forhandlingene på representantskapet
med en innledningstale.
Sak 2: Hovedstyrets årsmelding for 2018
Styreleder Margrethe Stang la frem hovedstyrets årsmelding.
Svein Solhjell, Oslo og Akershus avdeling påpekte viktigheten av verving og medlemspleie for å holde
på medlemmer i foreningen.
Representantskapet godkjente årsmeldingen for 2018

Sak 3: Regnskap for 2018
Hovedstyremedlem Jens Bakke la frem regnskapet for 2018
Representantskapet godkjente regnskap for 2018

Sak 4: Hovedstyrets arbeidsprogram for 2019—2020
Hovedstyremedlem Trude Knutzen Knagenhjelm la fram hovedstyrets forslag til arbeidsprogram
Representantskapet kom med innspill til arbeidsprogrammet.
Det ble påpekt at arbeidsprogrammet har mange punkter og at det ville være en idé å prioritere noen
færre punkt som man kan måles på.
Det kom et forslag om at foreningen burde se på mulighetene for en egen TEK1O forskrift for
bygni ngsa rv.
Det ble sagt at det er viktig at vi som forening bidrar til å ta vare på tradisjonshåndverk og bidrar til
opprettelse og styrking av bygningsvernsenter rundt om i landet.
Det kom innspill om at foreningen bør være en pådriver for kompetanse i kommunen og at vi må
gjøre det attraktivt også for kommuner å være eier av kulturminner. Det ble også foreslått at
foreningen kunne undersøke hvor oppdatert SEFRAK-registrene er og tiltak for å få kommunene til å
bruke disse aktivt.
Flere trakk også frem foreningen som medlemsorganisasjon som et viktig område. Det ønskes mer
fokus på medlemspleie, forenkling av innmeldingsprosedyrer og betaling av kontingent. Det ble også
nevnt at det årlige aktivitetstilskuddet til lokallagene muligens også bør gjelde enkelte avdelinger
med få medlemmer og som er uten lokallag.
Representantskapet tok arbeidsprogram for 2019-2020 til orientering.
Hovedstyret og hovedadministrasjonen tar med seg innspillene videre.
Møtet heves kl 16.13 fredag. Første del av forhandlingene avsluttes og gjenopptas lørdag morgen.

Lørdag
Sak 5: Fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel for 2020
Christine Frønsdal la fram hovedstyrets forslag
Kontingenten ble sist justert på representantskapsmøtet 2017.
Følgende satser og fordelingsnøkkel gjelder for 2019:

Medlemskategori
Medlemskapmedårbok
Medlemskap uten årbok
Medlemskap uten publikasjoner
Student-/ungdomsmedlemskap
Student-/ungdomsmedlemskap m/årbok
Bedriftsmedlemskap
Livsvarig medlemskap

Kontingent.
550
450
250
250
350
2750
13 750

Publikasjoner.
100
100
0
100
100
500
2 500

Til adm.
225
175
125
75
125
450
11 250

Til avd.
225
175
125
75
125
1800
0

Tilsluttet organisasjon

i 000

100

450

450

Det kom innspill om at kontingent for bedriftsmedlemskap bør gå til den avdelingen bedriften
tilhører.
Det kom spørsmål om kontingentandel til avdelinger for livsvarige medlemskap. Det ble svart at
hovedstyret per nå ikke har planer om å gjøre om på fordeling av kontingent for denne typen
medlemskap.
Det ble etterlyst synliggjøring av at kontingent også kommer lokallagene til gode, ikke kun til
avdelingene.
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Kontingentsatser og fordelingsnøkkel beholdes uendret i 2020.
Vedtak: Representantskapet godkjente forslaget til kontingent og fordelingsnøkkelfor 2020

Sak 6: Budsjett for 2019 og rammebudsjett for 2020
Hans Dybvad Olesen la frem hovedstyrets forslag til budsjett
Det ble fremmet ønske om enda større åpenhet rundt mottatte gaver og arv til hovedforeningen og
at disse midlene blir brukt til noe særskilt som synes i budsjett og planer.
Representantskapet tokforslag til budsjettfor 2019 til orientering
Representantskapet tokforslag til rammebudsjettfor 2020 til orientering

Sak 7: Arbeids- og ansvarsfordeling mellom foreningens tre nivåer i vernesaker
Sak innmeldt fra Oslo og Akershus avdeling, Hordaland avdeling og Den Trønderske avdeling
Saksinnledning fra: Svein SolhjeIl, Oslo og Akershus avdeling
Saksinnledning fra: Margrethe Stang og Eline Holdø, hovedstyret
I innleggene i debatten ble det foreslått en gjennomgang av vedtektene slik at disse samsvarer med
det utvalget kommer frem til.
Det ble pekt på uheldige konsekvenser av å ikke ha en klar arbeids- og ansvarfordeling mellom
leddene. Ved at man kan fremstå som splittet utad om ulike nivå mener forskjellige ting. At det er
behov for hvordan man håndterer ting internt og har kjøreregler for samsnakking og kommunikasjon.
Det er viktig at frivillige kan jobbe effektivt og raskt. Avdelingene har heller ingen
instruksjonsmyndighet overfor lokallagene. Hva da hvis et lokallag f. eks ikke jobber med vernesaker,
kan da avdelingen ta over disse sakene eller instruere lokallagene i å arbeide med disse?
Det er også viktig å ta vare på engasjementet i alle ledd av foreningen. Det er viktig at vi ikke blir for
byråkratiske og rigide.

Det ble fremmet et omforent forslag til vedtak, endring fra sakspapirene i fet skrift:
Representantskapet ber hovedstyret sette ned et utvalg som skal komme med anbefalinger
til hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen mellom foreningens tre organisasjonsledd bør
være i vernesaker. Videre skal utvalget se på hvilke utfordringer og muligheter som skapes

gjennom regionreformen, og komme med anbefalinger til hvordan disse skal møtes. Utvalget skal
bestå av fem medlemmer. En oppnevnes blant hovedstyrets medlemmer og fire fra resten av
organisasjonen. Administrasjonen stiller med en sekretær for utvalget. Anbefalingene legges fram
for representantskapet 2020.
Tilleggsforslag: Utvalget skal foreslå nødvendige lovendringer.

Vedtak:
Representantskapet ber hovedstyret sette ned et utvalg som skal komme med anbefalinger
til hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen mellom foreningens tre organisasjonsledd bør
være i vernesaker. Videre skal utvalget se på hvilke utfordringer og muligheter som skapes
gjennom regionreformen, og komme med anbefalinger til hvordan disse skal møtes.
Utvalget skal bestå avfem medlemmer. En oppnevnes blant hovedstyrets medlemmer ogfirefra
resten av organisasjonen. Administrasjonen stiller med en sekretærfor utvalget. Utvalget skal foreslå
nødvendige lovendringer. Anbefalingene legges fram for representantskapet 2020.
Sak 8: Valg
Leder for valgkomiteen, Eli-Sofie Thorne, la frem valgkomiteens innstilling
Ordfører:
Marianne L. Nielsen, Hordaland avdeling (på valg for i år). lnnvalgt 2015
Valgt ved akklamasjon
VaraordfØrer:
Trygve Bragstad, Den Trønderske avdeling (på valg for 1 år). lnnvalgt 2017
Valgt ved akkiamasjon
Hovedstyrets leder:
Margrethe C. Stang, Den Trønderske avdeling (på valg for i år). Valgt styreleder 2017, styremedlem
2015, vara 2013
Valgt ved akklamasjon
Styremedlemmer:
Eline Holdø, Troms avdeling (på valg for 2 år). Styremedlem 2017, vara 2016.
Hans Dybvad Olesen, Rogaland avdeling (ikke på valg). styremedlem 2014, vara 2013.
Trude Knutzen Knagenhjelm, Sogn og Fjordane avdeling (på valg for 2 år) ny, vara 2016
Jens Bakke, Østfold avdeling (ikke på valg). styremedlem 2016, vara 2011.
Valgt ved akklamasjon
Vara medlem mer:
1. vara Christine Frønsdal, Hordaland avdeling. På valg (for 1 år) valgt som vara 2017
2. vara Ole Jakob Holt, Oslo og Akershus avdeling. På valg (for 1 år) ny
3. vara Elisabeth Erke, Finnmark avdeling. På valg (for 1 år) ny
Valgt ved akklamasjon
Valg av revisor
Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS
Valgt ved akklamasjon

_______

Valg av valgkomité
Hovedstyrets fremmet følgende forslag til ny valgkomité:
Leder: Leif Kahrs Jæger, Hordaland avd., gjenvalg ny rolle.
Sophie Gjesdahl Noach, Den Trønderske avd., gjenvalg
Hanne Kan Bjørk, Oslo og Akershus avd., ny
Valgt ved akklamasjon

Avslutning
Representa ntska pets ordfører avsluttet møtet og ta kket for vel gjennomførte forhandlinger.
Hamar 25. mai, 2019

Marianne L.
/
fepresentantskapets

ordfører

(_Å/ /)tQ
Per Hvamstad, Hedmark avd.

Marit Tomstad, Vest-Agder avd.

