Årsberetning FNM, september 2021- 2022
1. Styret FNM
Styret har bestått av følgende:
Kjersti Sundt Sissener, Lauvlias Venner, Viken, styreleder
Per Hvamstad, Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Trøndelag, nestleder
Marit Herrem, Trøndelag Folkemuseums Venner, styremedlem
Anne Asserson, tidligere Siljustøls Venner, Vestland, styremedlem
Marit Mediaas Hasvang, Asker Museumsvenner, styremedlem
Inger Kristin Tvete, Fredrikstad Museums Venner, Viken, varamedlem
Christin Svegården, Maihaugens venner, Innlandet, varamedlem
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Kasserer, Revisor og Valgkomite
Einar Raastad har vært frivillig kasserer og bistått med medlemsregisteret, arbeid med
momsrefusjon og regnskapsføring. Revisor har vært John Tore Norenberg fra Oslo
Bymuseums Venner. Hjertelig takk til dem for den frivillige bistanden.
Valgkomiteen har bestått av:
Erling Berge, Venneforeininga til Ryfylke museet
Olaf Kolflåth, Romsdalsmuseets Venner
Knut Sterud, Hadeland Museumslag Venner

2019-2022
2021-2023
2021-2024

2. Styrets arbeid
I løpet av pandemien har styret hatt møter på TEAMs og har også har benyttet tiden med
isolasjon og stengte museer til kompetanseheving, revisjon av kommunikasjons metoder og
målgrupper. Styret har tilpasset applikasjonene StyreWeb og andre digitale plattformer etter
våre behov. Styret har spesialisert arbeidsoppgaver. Vi har også definert eksterne
representasjonsoppgaver og foreningsmedlemskap. Styret har siden september 2021 hatt ti
styremøter og behandlet 64 saker. Fire fysiske møter hvorav det første i januar ble fulgt at et
møte hjemme hos Marianne Andresen. I tillegg har vi i løpet av 2022/2023 hatt 10 TEAMs
møter. FNM har, som i tidligere år, vært basert på frivillig arbeid fra styret. Styret arbeider med
en ny organisasjonsmodell, med etablering av sekretariat funksjon.

3. Medlemmer og medlemsdata

https://www.museumsvenner.no/medlemsoversikt/
Oslo
Viken
Innlandet
Vestfold og Telemark
Agder
Rogaland
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms og Finnmark
tilsammen

10
15
13
5
3
3
2
4
8
1
64
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FNM har 65 medlemsorganisasjoner som til sammen representerer 23 362 medlemmer. På
https://www.museumsvenner.no/medlemsoversikt/ ligger en oversikt som oppdateres
regelmessig og reflekterer oversikten over venneforeningene.
Nye medlemmer2022: Aurskog-Høyland Bygdetun, Nordmøre Museums Venner, Porsgrund
historielag, Sigrid Undset Selskapet, Skredsvig-Hagans Venner, Tyssedal Kraftlags Venner
og Venneforeningen Haugar Vestfold Kunstforening.
Vi ønsker hver og en velkommen i FNM!

Tyssedal Kraftlags Venner

Porsgrund Historielag

Skredsvig-Hagans Venner
4. Årets Venneforening
Styret i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) verdsetter foreningenes innsats og
utpeker hvert år «Årets Venneforening». Prisen tildeles for en samlet vurdering av innsats
gjennom mange år eller for konkrete tiltak gjennomført siste år. På grunn av pandemien ble
årsmøtet for 2020 utsatt ett år. Dermed ble det på årsmøtet 2021 utdelt diplom til to
venneforeninger for utmerket innsats henholdsvis for Romsdals Museet og for kulturvernet i
Romsdal https://romsdalsmuseetsvenner.blogspot.com/ og for mangeårig innsats for
Domkirkeodden https://domkirkeodden.no/domkirkeoddens-venner.
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Romsdalsmuseets Venner, her med leder Olaf Kolflåth, ble utnevnt til «Årets Venneforening
2020». Domkirkeoddens Venner, her mer leder Ingrid Hatlemark, ble utnevnt til «Årets
Venneforening 2021». Begge venneforeningene ble hedret for mangeårig stor innsats.
Diplom ble overrakt av styreledere Knut Sterud.

5. Representasjon ved møter og konferanser
FNM har delta på følgende møter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionalt møte i Sigdal
Regionalt møte i Oslo
Kulturvernforbundets månedlige generalsekretær møter
Museumsforbundet årsmøte
Kulturvernforbundets årsmøte
WFFM årsmøte i Marseille
Arendals uken
Knut Sterud ble innvalgt som fast medlem i Kulturvernforbundets styre etter
innstilling fra FNM

6. Nettsider
Administrasjonen av en medlemsorganisasjon har både en praktisk og økonomisk side. For
noen år siden, investerte FNM i applikasjonen/dataprogrammet StyreWeb. Dette er en
applikasjon som er utviklet for å støtte arbeidet i medlemsorganisasjoner. StyreWeb gir oss
et oppdatert medlemsregister. Websidene www.museumsvenner.no drives også herfra, samt
alt som er knyttet til FNMs økonomi. Videre har applikasjonen arkivfunksjon for styremøter,
korrespondanse med medlemmer og annet materiale. Ikke minst er det arbeidsbesparende
å kunne sende ut informasjon via e-post til medlemmer herfra. Tiden med brev og frimerker
ser etter hvert ut til å være over.

7 Innspill til rapporter og søknad om statlig midler
Som i tidligere år er det også dette året nedlagte et omfattende arbeid for å søke om
fast driftstøtte fra Kulturrådet. Ny museumsmelding har vært en svært viktig sak for FNM.
Vi sendte et større innspill til Kulturdepartementet og har formidlet våre synspunkter via
Kulturvernforbundet.
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I 2021 fikk FNM momskompensasjon gjennom Lotteritilsynet i størrelsesorden 155.000 kr.
Dette beløpet ble fordelt på 16 venneforeninger etter forutgående søknader.

8 Jubileumsbok FNM 25 år
Arbeidet med en jubileumsbok med presentasjon av venneforeningene var en viktig
sak for styret. Målet er å ha boken ferdig til årsmøtet 2022. En redaksjonskomite ble
etablert, bestående av Knut Sterud, Svend Strand, Per Hvamstad og Anne Asserson.
For at boken skal kunne realiseres økonomisk, er det budsjettert inn en høy grad av
egeninnsats. Leder for prosjektet er Knut Sterud. Man tenker seg en oppslagsbok
hvor hver venneforening blir presentert over to sider.
9 Marianne Andresens Pris for lokalt frivillig arbeid
I samarbeid med Marianne Andresen har Styret
etablert en årlig pris, som blir utdelt for første gang på
FNMs Årsmøte i september 2022, Norsk
Folkemuseum. Prisen ble etablert februar 2022 og er
på kr 15.000.
Prisen skal være en inspirasjon for venneforeningen
og til hjelp å legge planer fremover. Det er givers håp
at prisen skal fungere som en gnist og oppmuntring til
frivillig lokal aktivitet, som forhåpentlig kan vokse etter
hvert. Det er også ønskelig at prisen kan resultere i
økt samarbeid mellom frivillige venneforeninger både
lokalt og regionalt og bidra til erfaringsutveksling.
Prisen er begrenset til venneforeninger som er
medlemmer av FNM.
På grunn av vårt ambisiøse og utvidede jubileums seminar, har vi knapp tid for selve
årsmøtet. Vi vil oppmuntre alle som deltar på Årsmøtet til å sette seg inn i
styrepapirene som vil bli til sendt i god tid før møtet den 3 august 2022.
Sakspapirene vil også bli gjort tilgengelig på vår webside
https://www.museumsvenner.no/

1. august 2022

Kjersti Sissener (sign.)
Marit Herrem (sign.)

Per Hvamstad (sign.)

Anne Asserson (sign.)

Marit Mediaas Hasvang (sign.) Inger Tvete (sign.)
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