Styremøte – Referat
Torsdag 19.januar 2017 – kl. 10.30- 15.00, hos Riksantikvaren.
Innhold
Tilstede
Meldt forfall
Møteleder
Referent

Ansvar

Marianne Knutsen, Gisle Jakhelln, Lisen Roll, Magnus Borgos, Eva
Walderhaug, Hildegunn Rodrick,
Marie Louise Anker, Arnstein Brekke, Tone Takvam
Marianne

Lisen
Forslag til dagsorden
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Referat

Referat fra styremøtet 9. november godkjent
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Økonomi
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Organisasjon

Budsjett og regnskap
Det ble ikke tid til noen gjennomgang, men kontiingentene har begynt å
komme inn så likviditeten er pt. svært god.
Må sjekke om Bjørg Syren kan fullføre regnskap for 2016
Må også få avklart om nytt regnskaps situasjon innen 2017
.Medlemskapssaker.

1.

Innkomne søknader
Ingen til behandling
Hildegunn sender ut purring på kontingent

2.

Søknader om reisestøtte
Ingen. Frist for søknad diskuteres på neste styremøte og legges
inn i innkalling til årsmøte.
Følgende prioriteres:
Deltakelse på internasjonale faggruppemøter
Deltakelse på GA for styret og aktive medlemmer som holder
innlegg.

3.

Søknad til KLD
Bør sendes ut sap

Marianne
Hildegunn

Marianne , alle

IHildegunn

Marianne

INs arkiv hos Ra består av en stor haug i et loftsrom i 3. etasje.

Dette må ryddes. Det bør prioriteres å ta vare på:
Årsbertninger, regnskap, fagmøteprogrammer,
styremøtereferater og trykksaker som IN har produsert.
Møte med KLD
Ingunn Kvisterøy
Siri Kloster

Møtet ga nyttig gjensidig orientering.
∙ Norge kandiderer til World Heritage Committee (WHCom). Valg
forgår på statspartenes generalforsamling sent på høsten.
∙ WHCom har møte i juli i Krakow
∙ World Heritage Leadership er et større prosjekt der ICCROM og
IUCN ved henholdsvis Joe King og Tim Badman har ledelsen.
ICOMOS er også med. Sekretærstilling er utlyst med kontor på
ICCROM. Norge finansierer prosjektet. Det skal velges ut 10

Hildegunn
Lisen
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Faglige saker

steder der det skal utarbeides forvaltningsverktøy som kobler
natur, kultur og klima tett sammen.
∙ UD har ytret ønske om å få oversikt over om IN har medlemmer
eller kjenner til fagfolk med spisskompetanse (topp
kompetanse) som kan være aktuelle i forbindelse med
gjenreising etter krig eller naturkatastrofer. Det må være folk
som kan ta seg fri fra jobb på kort varsel.
Norge burde ha kompetanse på forebygging av brann og
vurdering av gjenreising etter brann i trehusbebyggelse.
∙ Gisle orienterte om at den internasjonale fagkomiteen for
Vernacular Architecture arbeider med å utforme prinsipper for
gjenreising etter katastrofer.
∙ I Norge-Russland samarbeidet er det etablert et felles prosjekt
om de russiske fangeleirene i Nordland.
∙ Lisen orienterte kort om ICOFORTs internasjonale konferanse i
Nord-Norge med tema 20. århundres militære kulturarv.
∙ RBA-arbeidet gjør Norge synlig internasjonalt. KLD ønsker
derfor av IN skal fortsette sitt arbeid. Mye er allerede oppnådd.
Generalforsamlingen av statsparter har vedtatt ny strategi der
menneskerettigheter og hensyn til urbefolkning er tydelig uttrykt.
Før dagens møte med KLD orienterte Marianne om møtet med KLD 14.
desember. Temaet var hovedsakelig RBA, samt en del saker som ble
gjentatt på dagens møte.

Marianne
,

RBA
Marie ønsker å trekke seg fra arbeidet med RBA. Bente Mathiesen har
sagt seg villig til å overta som focal point.
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Verdensarv

Det viser seg at i nesten alle de norske verdensarvstedene er
OUV under press. Dette er typisk også i andre land.
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Faglige
arrangementer
2017

Fagdag 2017 fastsatt til 16. mars kl 12. Det foreligger tre forslag til tema.

1.

Forslag om fagdag på årsmøtet: RBA/demokrati
Koble inn samisk perspektiv. Aktuell sak fra Laponia og
Jokkmokk

2.

Initiativ til nordisk samarbeidsprosjekt om historien om
treverk som bygningsmateriale vurderes. Trekomiteen
involveres.

3.

Mulig tema kan være forvaltningens endrede
holdninger fra 1970-tallet til i dag når det gjelder
restaurering. “Theory and philosophy of
conservation and restoration” komiteen

Tema 1 er ikke mulig å gjennomføre på tidspunktet. Vi
forsøker å gå videre med krig/katastrofe-temaet.
Marianne kontakter Samir (ICOMOS-Frankrike) som
hovedforedragsholder.
Dersom det går, utbygger vi temaet med Axel Mykleby
som er medlem av Blue Shield. Lisen kontakter AM.

Alle
Arnstein
Lisen

Marianne

Lisen

Magnus kontakter John Bryde for en redegjørelse om
presset på OUV på de norske verdensarvstedene.
Deretter KLD om World Heritage Leadership. Lisen
Kontakter Ingunn og Siri.
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Kalender
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Eventuelt
Neste styremøte

Styremøter:
* 16. februar kl 1030 hos Lisen
* Årsmøte IN, 16. mars hos Riksantikvaren kl 17-19
* 30. mars
* 1, juni
Kalender framover:
* Europagruppe møte i Berlin, juni 2017
* Generalforsamling i India, desember 2017

16. februar hos Lisen kl 1030

Magnus

Lisen

