
 
  Tilsluttet Norges Kulturvernforbund 

  

 

 

ÅRSBERETNING FOR 01.07.2019 - 30.06.2020 

 

Glimt fra årsmøtet og fagdager i Ålesund  

    
Byvandring i Ålesund fredag ettermiddag med hovedfokus på Jugendbyen. Litt regnvær var ingen hindring. 

       
Til venstre: Kveldsmat med hummersuppe på hotellet. Midten: Musikalsk innslag under åpningen. Til 

høyre: Tom Thoresen under fagmøtet hvor han presenterte Fredrikstad Museums Venneforening.              

       
Til venstre: Kunnskapsrik guide Kari Steinsvik orienterer på bussen. Midten: Per Harald Grue på 

Sunnmøre Museum. Til høyre: Hyggelig vandring på i friluftsmuseet på Sunnmøre Museum. 

 

 



STYRET I FNM 

Styret har bestått av følgende: 
Leder:   Knut Sterud, 2018-2020 (2 år) 
Nestleder: Per Hvamstad, Pressemuseet Fjeld Ljoms venner , 2018-2020 (2 år) 
Sekretær:  Anne Asserson, Siljustøls Venner, 2019-2021 (2 år) 
Styremedlem: Marit Herrem, Trøndelag Folkemuseums Venner, 2018-2020 (2 år) 
Styremedlem:     Ola Aas, Utvandrermuseets Venner, 2019-2021 (2 år) 
Vararepres.:    Marit Mediaas Hasvang, Asker Museumsvennerr, 2018-2020 (2 år) 
Vararepres.:    Torhild Storeide Remme, Sunnmøre Museumsvenner 2018-2019 (1 år) 

 
KASSERER, REVISOR OG VALGKOMITE 
Einar Raastad har vært frivillig kasserer og bistått med medlemsregisteret, alt arbeid med  
momsrefusjon og regnskapsføring. Revisor har vært John Tore Norenberg fra Oslo Bymuseums 
Venner. En stor takk til dem for den frivillige bistanden. 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
- Erling Hesjedalen, Migrasjonsmuseets Venner: 2020 (1 år)  
- Inger Tvete, Stafeltgårdens Venner: 2018-2021(2 år) 
- Einar Berge, Ryfylkemuseets Venneforening: 2019-2022 (3 år)  
 
STYRETS ARBEID 
FNM har et arbeide styret som løser oppgaver etter beste evne på frivillig basis inntil vi mottar 
statlig driftstøtte og har fått etablert et fast sekretæriat. Styret har hatt 3 styremøter i perioden. Et 
styremøtete er avholdt i Kulturvernforbundet i Oslo, noe som er  praktisk som møtested for styret 
som kommer fra ulike steder i landet. Vi har samtidig fått nyttig orientering om aktuelle saker på 
kulturvernsektoren avansatte i Kulturvernforbundet.  
 
Ny museumsmelding er en svært viktig sak for museene og også FNM. Vi sendte et større innspill 
til oppstartet arbeid med meldingen til Kulturverndepartementet 29. februar 2020.  
 
Vi har også deltatt med innspill til forskningsprosjekt om frivillighet innen kulturvern som blir utført 
av Telemarksforskning på oppdrag fra Kulturrådet. 
 
Koronapandemien har vært en sterkt begrensning på styremøter og planlagte aktiviteter i løpet 
våren og sommeren 2020. Vi har formidlet informasjon om kompensasjonsordning og 
koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner til venneforeningene. Deter sendt ut to info-
brev til venneforeningene. Styret her drøftet saker fortløpende via e-post og via.  
 

 
Styremøte i FNM i Kulturvernforbundets lokaler i Oslo 21.11.2019. Fra venstre Marit Herrem, Ola Aas, 

Per Hvamstad, Anne Asserson, Einar Raastad (frivillig kasserer), Knut Sterud og Marit Mediaas 

Hasvang. 

 



ÅRSMØTET I ÅLESUND 6.-8. SEPTEMBER 2019 
 
 

     
Festmiddag lørdag kveld.                                                      Besøk i Giske kirke. 

       
Til venstre: Lokalhistoriker Arne Tunheim. Midten: Besøk Godøy kystmuseum. Til høyre: Alnes fyr og 

kunstsenter. 

Årsmøtet ble arrangert i Ålesund og omegn 6.-8. september 2019 med Sunnmøre Museumslag 
som lokal arrangør og vertskap.  
 
Fredag ettermiddag var det spennende byvandring med svært dyktige lokale guider i Ålesund 
med hovedfokus på jugensstil. 
 
Det deltok 35 personer på årsmøtet i tillegg til gjester og foredragsholdere. Fagprogrammet 
besto av følgende: 
- Per Harald Grue, styreleder i Kulturvernforundet: Den frivillige innsatsen i norsk kulturvern 
- Anders Tallerås, styrelder i Romsdalsmuseet: Frivillige og profesjonelle i fruktbar samarbeid 
- Tom Thoresen, Fredrikstad Museums Venner: Museet og venneforeningen 
- StyreWeb v/daglig leder Geir Ove Svinø: Presentasjon av StyreWeb.  
 
Lørdag ettermiddag besto av interessant besøk og omvisning på Sunnmøre Museum. Kari 
Steinsvik var guide under turen med veteranbuss til museet. Festmiddag med kulturelle innslag var 
på Scandic hotell i Ålesund.  
 
Søndag  var det besøk ved Giske kirke, amfiet, Godøy kystmuseum og Alnes fyr og kunstsenter i 
stråelende solskinn. Lokalhistoriker Arne Tunheim bistå med svært interessant orintering om 
hsitorien i området på turen. En hjertelig takk til Kari Steinsvik med medhjelpere i venneforeningen 
og på museet for et flott årsmøte.  

 
MEDLEMMER OG MEDLEMSDATA 
63 venneforeninger med til sammen 22000 medlemmer var tilsluttet FNM i 2019-2020. 
Nøstetangen Venneforening meldte seg ut av FNM i 2019. Men det var svært geldelig at vi fikk 
fem nye venneforeninger på Nordmøre og Trøndelag.  

 
VENNEFORENINGENE  
Det var meget stor aktivitet i venneforeningene i 2019, men på grunn av koronapandemien stanset 
nesten alle planlagte aktiviteter og arrangementer opp i de fleste venneforeningene. Mange 
vennforeninger fikk ikke avviklet sine årsmøter før sist sommer. 
 



Styret forsøker å holde kontakt med flest mulig vennforeninger, men her er vi i stor grad avhengig av 
tilbakemeldinger og at vi får  tilsendt årsmeldinger, årsplaner og regnskap hvis vi skal holde oss 
orientert om det verdifulle arbeidet som foregår lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Noen glimt fra noen museer hvor FNM har venneforeninger: 
 

     
Ringerike Museum                                                            Veien Kulturminnepark utenfor Hønefoss 

     
Gamle Kvernnes Bygdemuseum                                     Friluftsmuseet Spriallen i Drammen 

     
Anno-museum – Domkirkeodden i Hamar               Vedlikehold av Berg-Kragerø Museumsvenner 

    
Syklister i friluftsmuseet ved Hadeland Folkemuseum. Til høyre: Åpen magasin ved Hadeland 

Folkemuseum. 

  



  
MEDLEMSVERVING OG ØKT SATSING I MIDT-NORGE OG NORD-NORGE 
 

Regionsamling på Sverresborg i Trondheim for evt. nye venneforeninger fra Nord-Møre og Trøndelag  

25. januar 2020. Dette resulterte i fem ny venneforening.  
 
Styret har i flere år arbeidet aktivit med å få oversikt over museer, bygdetun m.fl og 
venneforeninger. Dette er et svært tidkrevende arbeid da mange venneforeninger ikke er synlig 
på museenes hjemmesider.  
 
Høsten 2019 arbeidet vi aktivt med å få oversikt over venneforeninger, spesielt i Nord-Norge, 
med også på Nordmøre med sikte på flere medlemmer i FNM.  
 
Det ble gjennomført en regional samling ved Trøndelag Folkemuseum - Sverresborg i 
Trondheim lørdag 25. januar 2020. Her deltok 17 representatner for 7 venneforeninger, direktør 
Geir Stave i Nordmøre Museum og styret i FNM. Seniorrådgiver Ann Siri Garberg ved Museet 
for Sør-Trøndelag redegjorde fra resultater fra nordisk prosjekt innen frivillighet. I tillegg 
orienterte styret om arbeid i venneforeninger, FNM og hva medlemsskap innebærer.  
 
En stor takk til Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg som stilte lokaler til rådighet. 
 
Vi hadde opprinnelig planlagt samling i Tromsø og/eller Bodø i løpet våren 2020. I Nordland og 
Troms er det svært mange venneforeninger. Dette arbeidet lot seg ikke gjennomføre på grunn 
av koronapandemien. Dette arbeidet må følges opp i 2020-2021 sammen med aktiv verving. 
 
NYE MEDLEMMER I FNM 
Vi har fått fem nye venneforeninger i FNM. Det er Tingvoll Museumslag, Gamle Kvernnes 
Bygdemuseums Venneforening, Rindal Skimuseums Venneforening, Hegra Festnings Venner 
og Namdalmuseets Venner. Vi ønsker dem alle hjertelig velkommen i FNM. 
 
LILLEHAMMER MUSEUMS VENNER – ÅRETS VENNEFORENING I 2019 
Lillehammer Museums Venner ble utnevnt til  “Årets venneforening” under årsmøtet i FNM i 
Ålesund 7. september. Venneforeningene  er den største venneforeningen i FNM og har en 
svært omfattende aktivitet med en rekke faggrupper og arrangementer. De har et meget godt 
samarbeid med Lillehammer Museum og direktør Jostein Skurdal deltar fast i venneforeningens 
styremøter.  
 
Anne Lise Gjestvang og Anne-Mari Løken mottok utmerkelsen på årsmøtet på vegne av  
venneforeningen. 
 
ÅRSMØTET 2020 
Lillehammer Museums Venner påtok seg å være arrangør av årsmøte og fagdager 4.-6. 
september 2020. Knut Sterud har deltatt på et planmøte på Lillehammer. 
 
MOMSKOMPENSASJON FRA LOTTERITILSYNET 
I 2019 ble det avklart at alle venneforeninger som ønsker å søke momskompensasjon må gjøre 
dette i regi av FNM. I 2019 mottok vi søknad om momskompensasjon fra 7 vennforeninger og 
mottok kr. 115 715 som er tilbakeført til venneforeningene.  



 
Før 1. juli 2020 har vi mottatt søknad fra 14 venneforeninger. Kasserer Einar Raastad har bistått 
med arbeidet med søknad om momskompensasjon på vegne av vennforeningene for 
regnskapsåret 2019 og 2020.   
 
KULTURVERNFORBUNDET  
Vi har et nært samarbeid med Kulturvernforbundet som bistår oss og andre nasjonale 
kulturvernorganisasjoner overfor sentrale myndigheter i viktige kulturvernspørsmål, med sikte 
på verdsetting av frivillig innsats og samfunnsverdi, statlig driftstøtte, felles uttalelser, regionale 
møter m.m. Sist år har det bl.a vært fokus på oppstartet arbeid med ny museumsmelding.  
 
Vi deltar på månedlige generalsekretærmøter med de andre kulturvernorganisasjonene i regi av 
Kulturvernforbundet så sant dette er mulig. Møtene sikrer oss også tilgang til et stort nettverk 
med andre organisasjoner og personer på kulturvernsektoren og god informasjon om aktulle 
spørsmål. 
 
Vi deltok på kort årsmøte i Kulturvernforbundet 25. juni 2020. Jørn Holme overtok som 
styreleder etter Per Harald Grue. Knut Sterud ble valgt inn som vararepresentant for to år  i 
styret i Kulturvernforundet. Han vil delta på samtlige styremøter. 
 

     
Årsmøte i Kulturvernforbundet 25. juni 2020. God avstand mellom deltakere pga. koronatiltak. 

Påtroppende styrelder Jørn Holme overtar klubba fra avtroppende styreleder Per Harald Grue.  
 

KULTURMINNEDAGENE 
Dette er en årlig stor og viktig nasjonal markering med et stort antall lokale arrangementer rundt 
i Norge. Flere venneforeninger deltar ved kulturminnedagene. Vi henstiller flere venneforeninger 
om å delta ved lokale og regionale kulturminnedager i framtida. Dette er en meget god 
anledning til å markedsføre eget frivillig arbeid innen kulturvern. 

 
KONFERANSER OG MØTER 
Knut Sterud deltok på styrelederkonferanse i Kulturvernforbundet i Oslo 2. november 2019. 
 
Koronapandemien har satt en stor begrensning i møter og arrangementer i 2020. 
Frivillighetskonferansen/kulturvernkonferansen i Oslo ble utsatt til 2021. Vi var også påmeldt til 
årsmøte i Museumsforbundet i Kirkenes, men dette ble også utsatt ett år.  
 
NETTSIDER 
Vi har valgt å bruke StyreWeb som ny nettside/web-side. Anne Asserson i styret har arbeidet 
mye med denne mht. lagring av dokumenter og tilpasset den til vårt bruk. Flere venneforeninger 
benytter også denne løsningen, og det er ønskelig at dette blir en felles nettløsning som alle kan 
benytte.  
 
Vi har egen Facebook-side med navn: Norske Museumsvenner. Der legger vi ut bilder og stoff 
når vi får det fra venneforeningene. Bruken og nytten av denne siden er i stor grad avhengig av 
respons fra venneforeningene. Vi anmoder venneforeningene om å sende oss aktuelt stoff og 
bilder fra venneforeningene. Det vil også bidra til å markedsføre den enkelte forening spesielt 
og frivillig kulturvernarbeid generelt, og vil nyttig for andre venneforeninger.  
 
 



INTERNASJONALT - NORDISK SAMARBEID 
FNM har tidligere hatt samarbeid med bl.a. vår søsterorganisasjon Sammus i Danmark og 
gjensidig deltatt på årsmøter. Manglende ressurser har de siste årene begrenset dette arbeidet, 
og i år satte korona begrensninger. Men det er nå etablert ny kontakt med sikte på samarbeid i 
framtida.  
 
I Sverige arbeides det med etablering av en organisasjon for frivillige venneforeninger gjennom 
et prosjekt i Nordisk Kulturråd. Vi har utvekslet erfaringer fra vårt arbeid, og håper på god 
kontakt i framtida når organisasjonen blir etablert.  
 
ØKONOMI 
FNM har tidligere hatt en stram økonomi, noen som har begrenset reisevirksomhet, antall 
styremøter og regionale samlinger. Reisefondet har bedret dette. Men arbeidet mot Kulturrådet 
og sentrale myndigheter med sikte på årlig driftstøtte blir fortsatt en svært viktig sak i samarbeid 
med Kulturvernforbundet.  
 
REISEFOND  
Marianne Andresens reisefond gir oss gode muligheter for å arrangere regelmessige 
styremøter, regionale samlinger, nordisk samarbeid og mer offensivt vervearbeid inntil vi blir 
tildelt årlig driftstøtte fra kulturrådet. Dette ga oss mulighet til å gjennomføre regional samling i 
Trondheim. Reisefondet gir oss mulighet for å disponere inntil kr. 100 000 pr. år i tråd med egne 
retningslinjer.  
 
 
Knut Sterud (sign.)    Per Hvamstad (sign.)    Anne Asserson (sign.)   Marit Herrem (sign.)   
 
Marit Mediaas Hasvang (sign.)    Torhild Storeide Remme (sign.)    


