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Venneforeningene i FNM        Brandbu 6. april 2020 

 

 
Nyhetsbrev fra FNM 2/2019-2020 
 
Vi er midt i en svært krevende tid med korona, og det blir en helt annerledes påske og vår i landet.  
 
ÅRSMØTER I VENNEFORENINGENE 
Vi vet at det er årsmøtetid for mange venneforeninger, men at flere har måtte utsette årsmøte pga. korona-
krisen. Vi har fått årsmelding, regnskap og årsplan fra noen av dere. Vi minner likevel om at vi får tilsendt 
det fra dere så snart dette er klart.  
 
Samtidig minner vi om at vi får melding om leder hvis det er endring. Vi trenger også antall medlemmer i 
2019, og svært gjerne et anslag om totalt antall timer frivillig arbeid i venneforeningene i 2019. 
 
REGIONAL SAMLING I TRONDHEIM 
25. januar 2020 hadde vi regional samling/informasjonsmøte på Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg 
for nye venneforeninger på Nordmøre og i Trøndelag. Vi samlet 24 deltakere, og møtet ble meget vellykket. 
Mange takk til Trøndelag Folkemuseum som stilte lokaler til rådighet og foredragsholder Ann Siri Garberg. 
 

 
 
HJERTELIG VEKOMMEN TIL NYE VENNEFORENINGER 
Vi har i vinter bl.a. hatt stort fokus på å få nye venneforeninger fra Nordmøre og Trøndelag, men også hele 
Nord-Norge. Nå har vi fått 5 nye venneforeninger fra Nordmøre og Trøndelag. Det er svært hyggelig. Vi 
ønsker alle hjertelig velkommen i FNM.  
 
Nye venneforeninger: 
Tingvoll Museumslag     Leder: Grete Lene Serikstad 
Gamle Kvernes Bygdemuseums Venneforening Leder: Unni Leithaug 
Namdal Museumslag     Leder: Mimi Havig 
Rindal Skimuseums Venneforening   Leder: Ann Elin Hess Brønstad 
Hegra Festnings Venner    Leder: Hågen Rinang 
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Vi vil ha en kort presentasjon av nye venneforeninger. I dette nyhetsbrevet starter vi med Gamle Kvernes  
bygdemuseum i Averøya kommune på Nordmøre.  
 
Gamle Kvernes Bygdemuseum er 75 år i år. Det ligger i Kvernes kulturområde på Averøya, og er en del av 
Nordmøre museum. Averøya kommune er en av landets største innen fiskeoppdrett og fiskeri. Museet 
representerer et kystgårdsmiljø fra 1600-1800-tallet. Museet har egen sjøavdeling med rorbu og naust.  
 
Museet har også arkeologisk utsnittiling som viser lokale funn fra steinalderens fosnakultur, og fra 
bronsealder og jernalder på Kvernesområdet. Aktiviteter er knyttet til bl.a. lokale mattradisjoner, håndverk 
og lokalhistorie. Det kan nevnes kirkestivandring i mai, saltfiskballdagen i juni og Oslokstevne, som alle er 
populære arrangementer. 
 

 
Gamle Kvernes Bygdemuseum – Olsok 2019 

 
Sjøavdelingen ved Gamle Kvernes Bygdemuseum.  
 
MUSEUMSMELDING 
I 2020 vil Kulturdepartement legge fram forslag til en ny museumsmelding. Dette vil bli en svært viktig 
melding for alle museene, men også for frivillig museumsvenner. Vi har sendt et foreløpig innspill til 
arbeidet med denne meldingen.  
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Vi vil følge opp med møte med Kulturdepartementet i samarbeid med Kulturvernforbundet i løpet av året. Vi 
ønsker at departementet ser den store samfunnsverdien som museumsvenner og frivillighet ved museene 
utgjør, og at dette gjenspeiles i Museumsmeldingen. Vi tar mer enn gjerne imot innspill fra dere til dette 
arbeidet.  
 
KULTURMINNEMELDING 
Kulturminnemeldingen blir også en viktig melding for mange. En rekke museer og også venneforeninger 
arbeidet aktivt opp mot kulturminnesektoren. Meldingen skal legges fram nå i vår, og vi er spent på 
innholdet. Vi kommer tilbake til det når den foreligger.  
 
REISEFOND 
Marianne Andresen er første og eneste æresmedlem i FNM. Hun var helt sentral i etableringen av FNM og 
satt i styret i flere år. Marianne har også bidratt med et reisefond som gir oss mulighet for regelmessige 
styremøter, regionale samlinger, besøk i venneforeninger og reisestøtte for venneforeninger som vil delta 
på årsmøte/fagdager m.m. Dette er vi svært takknemlig for. 
 
Marianne er også en svært habil kunstner. Vi legger ved et bilde som hun laget av Pressemuseet Fjeld-
Ljom og kvartalet på Røros i løpet svært kort tid under vårt årsmøte i FNM på Røros i 2018. 
 

 
 
MOMSKOMPENSASJON FRA LOTTERITILSYNET 
Vi vil også i år søke om momskompensasjon fra vegne av alle venneforeningene. Dette forutsetter at dere 
har org.nr. og er innmeldt i Frivillighetsregisteret. Hvis dere ikke er det fra før, bør dere ordne det snarest. 
Vår kasserer sender dere et enkelt skjema som dere må fylle ut. Det er alt vi trenger.   
 
I fjor var det kun noen få foreninger som sendte inn skjemaet, men vi fikk tilbakeført ca. kr. 115 000 som ble 
overført til de foreningene som søkte. Her kan mange av dere ha en del å hente.  
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ÅRSMØTET I FNM I LILLEHAMMER 4.-6. SEPTEMBER 2020 
Årets årsmøte og fagdager vil i år skje ved Lillehammer Museum 4.-6. september. Innkvartering vil skje ved 
Scandic hotell. Vi vil snart komme med utfyllende program i løpet av april, men ber dere allerede nå merke 
dere datoen.  
 
STYREWEB – NY HJEMMESIDE 
Vi har knyttet oss til StyreWeb, som også flere venneforeninger allerede benytter. Nå arbeider vi med ny 
hjemmeside, hvor vi vil legge ut aktuelt stoff, bilder og dokumenter. Vår nye hjemmeside kan etter hvert 
søkes opp på www.museumsvenner.no 

 
KREVENDE TIDER VED MUSEENE 
En rekke arrangementer ved museene er avlyst og utsatt inntil videre, og en frykter en svært begrenset 
turistsesong som betyr mye økonomisk for mange. Mange venneforeninger har også utsatt sine årsmøter 
og andre arrangementer. Dette vil kunne få store konsekvenser for en rekke museer, men også 
venneforeninger utover våren og evt. sommeren.  
 
Kulturvernforbundet gjennomfører en undersøkelse i samarbeid med Frivillighet Norge, for å avdekke 
hvordan de kan støtte frivillige kulturvernorganisasjoner i denne perioden, og samordne et evt. politiske 
budskap. Det er fint om vi får høre om spesielle utfordringer, som vi kan ta opp med myndighetene i 
samarbeid med Kulturvernforbundet.  

 

    
Vi går inn i den stille uka. Irisen er på plass i steinbedet. Inne er de tradisjonelle påskeeggene hengt opp i 
smijernslampa på kjøkkenet på Grinaker. Vi bør glede oss over de små ting nå….. 
 
 
Ta vare på hverandre og lykke til med arbeidet i venneforeningen! 
 
Riktig god påske! 
 
Med vennlig hilsen 
FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER (FNM) 
 
Knut Sterud 
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