Innkalling til årsmøte 2017
Foreningen Fredet – interesseforening for eiere av
eiendommer som er fredet etter Lov um bygningsfredning, Kulturminneloven
og Fornminneloven.

Tid: Lørdag 14 april 2018 klokken 13.00 – 15.00
Sted: Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke.
Årsmøteprogram
13.00 – Åpning av årsmøte v/ styreleder Dag Lindvig og presentasjon av deltakere.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg av møteleder og referent
Valg av to personer til å skrive under protokollen
innkalling og sakliste
årsmelding 2017
regnskap 2017 og kontingent 2018
innkomne forslag***( se vedlegg)
Budsjett og arbeidsplan 2018
Valg av styre, revisor og valgkomite

Etter årsmøte er det en liten kaffepause med påfølgende oppstart av det faglige
programmet. Se invitasjon og program for årsmøtet.
Vedlegg: Innkomne forslag
Sak 1 - Forslagstiller: Forum Fredet 2018
På Forum Fredet 2018 kom det opp et forslag om å opprette en ny type medlemskategori.
Det er ønske om å utvide medlemskapskategoriene fra enkeltmedlemmer – til
familiemedlemskap.
Vedtektene § 3 beskriver forholdet slik:
«Foreningen består av private eiere av fredet eiendom som forvaltes etter
kulturminneloven.

Både fysiske og juridiske personer kan bli medlemmer.
Stiftelser og selskaper, hvor det offentlige har myndighet eller interesser, kan som
hovedregel ikke bli medlemmer. Styret kan i særlige tilfeller innvilge søknad om
medlemskap fra slike eiere, samt avgjøre om disse eventuelt skal ha stemmerett»
Styret mener at vedtektene er ikke til hinder for å etablere en familiekategori og begrunner
det med følgende: Vedtekten bruker flertallsformen – «Foreningen består av «private eiere
av fredet eiendom» - og det er også slik vedtektene beskriver at både «fysiske og juridiske
personer» kan bli medlemmer. Det å legge opp til familiemedlemskap endrer ikke på
realiteten i medlemsmassen eller inndelingen. Styret mener at familiemedlemskap som
kategori kan implementeres direkte inn i medlemsstrukturen i Foreningen. Tilbudet om en
familiekategori følger også opp ønske om at Foreningen skal engasjere seg i
motivasjonstiltak som «neste generasjon» og legge til rette for at flere kan delta på
årsmøtene og engasjere seg i Foreningen.
Stemmegivning gjelder som tidligere og følger den fredede eiendommen – dvs en stemme pr
eiendom.
Styret foreslår at prisen for familiemedlemskapet er 600.- pr eiendom
Forslag: Foreningen Fredet innfører et familiemedlemskap med en pris på 600.Sak 2 - Strukturendring - fylkeskontakter
Forslagstiller: Utsettelsesforslag årsmøtet 2016
Det ble på årsmøtet for 2016 foreslått at Foreningen Fredet tok et grep og endret strukturen
på fylkeskontaktene. Bakgrunnen for forslaget var regionaliseringsprosessen hvor 19 fylker
skal bli 11 regioner. Forslaget gikk ut på å lage arbeidsgrupper i de ulike regionene som
fungerte på samme hvis som fylkeskontaktene. Formålet var at det kunne være flere eiere
som kunne jobbe sammen - noe som kunne være motiverende og mere resultatorientert.
Pr. i dag vet vi at det er besluttet at en del av oppgavene til Riksantikvaren skal delegeres
ned på regionnivå. Regionforvaltningen får dermed større betydning for den enkelte eier av
fredet eiendom. Forslaget om strukturendring ble på årsmøtet 2016 utsatt til årsmøtet 2017.
Forslag : Styret foreslår at saken om strukturendring fylkeskontakter ytterligere blir utsatt
til årsmøtet 2018.
Velkommen!
Med hilsen
Dag Lindvig / leder

Elin Mathisen

Trygve Sundt

Sjur Agdestein

Kristina Waksvik

