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FNM årsplan 2022/2023 

§Forbundets formålsparagraf: 

Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) er en landsdekkende sammenslutning av foreninger 

som er engasjert i frivillig natur- og kulturhistorisk arbeid, knyttet til landets museer. 

FNM skal blant annet: 

-    formidle informasjon og statistikk om medlemmenes arbeid til    

     offentligheten 

-   være pådriver overfor sentrale myndigheter når det gjelder  

    museumssektoren 

-   bidra til å bistå ved etablering av medlemsforeninger 

-   etablere kontakt og formidle informasjon mellom medlemmene 

-   arrangere faglige møter og seminarer m.m. 

-   vektlegge den kulturelle betydningen av museumsarbeidet  

Følgende arbeidsoppgaver skal prioriteres i 2023: 

1. Statlige myndigheter – Stortingsmeldinger 

- Følge opp signalene i Hurdalsplattformen 

o Felles framstøt for å sikre grunnstøtte 

- Følge opp signalene i Museumsmeldinga og Stortingsdebatten 

o Bedre statistikk og opplysninger om museumsvennenes innsats 

- Styrke kontakten med statlige og regionale myndigheter 

o Følge med på regionreformens betydning for kulturvernsektoren 

o Etablere regionale kontakter 

Organisasjon og medlemmer  

- Modernisering av nyhetsbrev system og layout.  

- Oppgradering av hjemmeside og med google overvåkning, øket aktivitet på sosiale media 

- Intensivere arbeidet med verving av nye medlemmer 

Økonomi og driftsgrunnlag 

- Fortsette arbeidet med å sikre statlig driftsstøtte 

- Aktivt søke mulige finansieringskilder 

o Etablere sekretariat 

o Sikre god økonomistyring og arkivfunksjon 

o Modernisering av email system 

- Utnytte muligheten for prosjektfinansiering av faglige og regionale møter og prosjekt 
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Årsmøte og fagsamling 

- Gammel ordning: Årsmøte / fagsamling 2023,   Hegra festning sept 2023 

- Ny ordning: -Digitalt årsmøte innen mars,  Faglig sammenkomst Hegra i løpet av september

  

Regionale strategimøter/fagsamlinger 

o Tromsø/Troms høsten 2022 

o Bodø/Nordland våren 2023 

Venneforeningene 

- Sikre god kontakt med medlemsforeningene 

- Styrke bruken av digitale infokanaler 

- Spre kunnskap om Marianne Andresens Pris  

- Utvikle et godt system slik at medlemsforeningene sikres momsrefusjon 

- Bidra til å forbedre rapporteringen av museumsvennenes frivillige innsats 

- Engasjere medlemmene i å komme med forslag på «Årets venneforening» 

 

2. Ekstern informasjon – Marked 

- Utarbeide en ny informasjonsfolder 

- Økt satsing på Facebook og hjemmeside StyreWeb, til ekstern og internt bruk 

o Utvikle en aktiv tips- og erfaringsutveksling mellom medlemmene 

 

3. Samarbeid med Kulturvernforbundet og andre organisasjoner 

- Kulturvernforbundet 

o Styrke samarbeidet, ikke minst knyttet til felles strategi for kulturvernorganisasjoner 

og sikre driftsgrunnlaget. 

- Museumsforbundet 

o Etablere nærmere kontakt mellom de to forbundenes styrer 

o Delta på hverandres årsmøter 

- Landslaget for lokalhistorie 

- Studieforbundet 

- Frivillige Norge 

- Delta på andre relevante fellesmøter, faglig og regionalt 

- Sette fokus på den kulturelle betydningen av museumsarbeidet 

4. Nordisk samarbeid. Internasjonalt kontaktarbeid     

- Arbeide aktivt for å etablere nærmere kontakt med venneforeningene i Norden (SAMMUS i 

Danmark, ny organisasjon i Sverige m.fl) med mål å etablere en overbygning av de frivillige 

venneforening i Norden.  Invitere med Finland og Island. 

- Delta aktivt i World Federation of Friends of Museums, WFFM. 
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