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Referat styremøte
17. juni 2021 kl 14.00 - 16.00 Teams-møte
Innhold
Til stede på
møtet

Magnus Borgos, Marianne Knutsen, Arnstein Brekke, Cecilie Smith-Christensen, Kirsti Gulowsen, Siri
Lexau

Meldt frafall
Møteleder
Referent

Åse Tveitnes
Magnus
Siri
Omtalte saker i møtet er merket i kursiv.

Ansvar

NB! Saker som er merket med ansvarlig er ikke avsluttet.

1 Referat

1.1 Referat styremøte 27.05.
Godkjent

2 Økonomi

2.1 Budsjett 2021
Åpne for reisestøtte

3 Videre
Organisasjon

3.1. Årshjulet
Årshjulet er oppdatert med datoer for drodlemøter. Invitasjonsliste oppdateres, åpne for å signalisere evt.
ønsket diskusjonstema på forhånd.

Arnstein

3.2 Rapportering til Brønnøysund
Oppdatering av opplysninger pågår.

Marianne

3.3 Jottacloud – status på innlegging av dokumenter
Arbeidet pågår.

Marianne

3.4 Arbeidsgruppe på tvers av fagkomiteene
Styret fortsetter arbeidet med å opprette arbeidsgruppe
3.5 Kontakt nasjonalt- internasjonalt fagkomiteene
Styret arbeider med å få orden på kontakten med de internasjonale fagkomiteene, slik at lederne
for de norske komiteene kan få formell status som medlem i internasjonal komité.
Siri har søkt om opptak i SCI TheoPhilos.
Komiteen for Immateriell kulturarv ved Eivind Falk ønsker re-innmelding av ICICH med mål om å
bli ‘voting member’ for Norge. Blir eventuelt tatt opp på neste årsmøte.
3.6 Digitale medlemskort
Dette er mulig å få, men foreløpig usikkerhet knyttet til bruken. Kommer infoskriv til medlemmer.
Både digitalt og ikke-digitalt medlemskort kan foreløpig brukes.

Styret

Styret

Marianne

3.7 Kontaktmail sekretariatet
4 Faglige saker

Magnus, Marianne og Kirsti skal være på epost-listen til det internasjonale sekretariatet.
4.1 Europagruppemøte
IC OM OS NOR GE / IC OM OS NOR WAY, c/ o Ri k s an ti k v aren , P O B o x 81 96 Dep , 0 0 34 Os lo , No rway
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Åse
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Marianne hadde innlegg på møtet og pekte bl.a. på utfordringen at HIA/KUVI ikke er lovfestet ihht. nasjonalt
lovverk.
Representant fra Hellas sterkt bekymret over at Akropolis ødelegges gjennom fysisk tilrettelegging i form av
betongramper på kryss og tvers. Representanten ba om internasjonal støtte og hjelp. Heritage Alert?
New European Bauhaus-prosjektet - arbeider med å finne nye prinsipper basert på eldre prinsipper for
boligbygging basert på bærekraft og økonomi.
ICOMOS akseptert som partner i samarbeidet. Quality principles implementeres på nasjonalt nivå (Norge
tilknyttet Europakontoret evt. via EØS, valgt representant holder kontakten. (Behov for norsk oversettelse
av Quality Principles? Ansvar UD/Riksantivaren).
En utfordring å bidra faglig i skjæringspunktet mellom Green Deal (politisk initiativ) og Bauhaus (et faglig
initiativ). Hva som er nyttig for norske forhold tas opp i møte med RA til høsten.

Magnus?

Tove Ihler og Vegard Berggård inviteres til første styremøte i høst, mtp. å legge en plan for samarbeidet
sammen med styret.

Magnus?

4.2 EU – renoveringsbølge
4.3 Kurs RBA i september
Ikke noe nytt
4.4 Fagdag til høsten – tema nasjonal tentativ liste
Olaf Steen, Hogne Langset, Juliana Strogan, Ole Søe Eriksen og Eva Walderhaug kontaktes (i løpet av to
uker) for uformelt møte med tanke på etablering av arbeidsgruppe – for utarbeiding av program til
fagdagen.

5

Verdensarv

6 Kalender

7 Eventuelt

Arnstein

4.5 Studiet av kystkultur

Arnstein

5.1 Internasjonale serienominasjoner
Erich Mendelsohns arkitektur. Regina Stephan fra ‘Circle of a multinational network on outstanding works of
Erich Mendelsohn’ inviterer til forberedelsesmøte 24.06. og konferanse 14.-15. juli (begge deler digitalt).

Arnstein

Andre aktuelle transnasjonale serienominasjoner kan være Vikingarven eller Stavkirkene. Viktig å løfte fran
sammenhenger, se på helhetlige miljøer og kulturer. Den kontekstuelle meningsdybden i
verdensarvstedene må være sentral både når det gjelder nye nominasjoner og eksisterende
verdensarvsteder. Arnstein følger opp overfor Ole.
Styremøter framover: 01.09., 30.09., 21.10.
Drodlemøter: 26.08. (Siri innkaller), 30.09., 28.10., 25.11.
Fagdag i Oslo: 21.10.
Rådsmøte: 21.10.
Internasjonale møter:
Årskonferanse CIAV 28.-30. august.
ICOMOS Advisory Committee, Scientific Symposium online: 10.-12. november.
ICOMOS General Assembly og Advisory Committee skulle hatt møte i Thailand i oktober/november,
utsatt.
Bentes prosjekt: fagseminar i slutten av september (24.09.?)
Frist for å søke reisestøtte: 15.08.
Kontaktperson RA!
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Marianne

