Åmot. Modum 20. august 2015

Til alle medlemmer av Nordisk Kulturlandskapsforbund!

På grunn av lav oppslutning så styret seg nødt til å avlyse det tillyste årsmøtet på Tjøtta i
juni. Vi i styret syntes selvsagt at dette var trist, men, som det står i et vers om Terje Vigen,
«han sturet kanskje en dag eller to, så kastet han sorgene av». Vi inviterer derfor til et
årsmøte lørdag 12. september. For å forenkle reisen for deltagerne vi valgt å legge årsmøtet
til Hole i Buskerud. Dette er i seg selv et meget interessant område, som gjennom lang tid har
stått sentralt i norsk historie, og hvor det er et flott kulturlandskap med mange fornminner.
Våre gode støttespillere Pål Morten Skollerud og Lars Aamodt har begge vært pådrivere for
arrangementet, og de har også vært sentrale i å utarbeide et interessant fagprogram .
Programmet er lagt ut på foreningens blogg www.kulturlandskab.org .
Årsmøtet er redusert i omfang sammenliknet med det som er normalt, slik at årsmøte med
fagprogram gjennomføres på én dag. Vi har gjort det slik for at flest mulig skal kunne delta.
Vi kan ordne med overnatting for de som trenger det fra fredag 11. til lørdag 12. september.
Kostnadene for å delta blir Nkr. 1300 med overnatting, uten koster det Nkr. 650. Mer
informasjon om dette på foreningens blogg-side, hvor det også finnes informasjon om
bussforbindelser. Hva det koster i annen valuta finnes også der.
Påmelding skjer til kontakt i det enkelte land, som også står som mottager av
deltageravgiften.
Påmeldingsfristen for dette miniårsmøtet er 1. september.
I følge vedtektene skal det i foreningen hvert år avholdes årsmøte, og det som skal behandles
på årsmøtet er også spesifisert. Sakspapirer vil i nær fremtid bli lagt ut på foreningens blogg.
Dette gir alle medlemmene mulighet til å gjennomgå dokumentene før selve årsmøtet. De
som ikke har anledning til å delta, får på denne måten en mulighet til å gi kommentarer til
styret v/Andreas Øvergaard (nettadresse under.)
Det er første gang i foreningens mer enn 25 års historie at et årsmøtet har blitt avlyst. Dette
er i seg selv en god grunn til å stoppe opp for å diskutere hva som kan endres for å gjøre
årsmøtene mer attraktive for medlemmene våre. Av den grunn håper vi at flest mulig har
anledning til å komme på årsmøtet i Hole. De som ikke har mulighet til å delta kan sende
synspunkter til adressen andr.ove@online.no. (Andreas Øvergaard)

Vel møtt til Ringerike, Hole og Stein! Vi lover deltagerne en fin opplevelse!
Hilsen Andreas Øvergaard

