NORDISK KULTURLANDSKAPSFORBUND
Langeland 25. mai 2017
Til stede: Mats Folkesson, Bjørn Petersen, Anna Bodil Hald, Stig Horsberg, Olof
Stroh, Ulrica Cronström
Forfall: Aaro Söderlund, Ellen Pauline Steen
1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden
Saken som gjelder årsmøtet flyttes opp som sak 4.
3. Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. mai 2017
Godkjent.
4. Årsmøter
2017:
Sekretær sender rundt liste for registrering av frammøtte.
Gjennomgang av dagsorden og gjennomføring av de enkelte punkter.
Pengegave til Marianne og Susanne overrekkes samtidig med diplomene, men som et
uavhengig tillegg og som en støtte til deres arbeid med hhv. naturveiledning og
matmarkedet. Vi gir en pengegave på 2000 danske kroner til hver.
Ønskelig med utskrift av programmet til utdeling til deltakere som ønsker det.
Utdeling av bøker til alle turguider/foredragsholdere (ca. 7 personer).
Refusjon av innbetalt deltakeravgift fra påmeldte som har meldt sykdomsforfall:
Tidligere praksis, i noen få tilfeller, har vært at forbundet har dekket tilbakebetaling. Det
er ikke beskrevet forutsetninger for påmeldingen. For senere årsmøter må vi beskrive
tydelig hvilke vilkår som gjelder ved avmelding. Årsmøteregnskapet kan komme til å gå i
underskudd uten de to avgiftene. Anna Bodil mener vi bør holde tilbake depositumet.
Vi gjør vedtak om at de to deltakeravgiftene betales tilbake fullt ut i dette tilfellet men
regnskapsmessig fortsatt bokføres som inntekt for årsmøtet, dvs. at dette føres som en
utgift for forbundet. Vilkår for innbetaling og eventuell refusjon ved forfall for kommende
årsmøter behandles av styret.
Årsmøtet 2018 legges til nordre del av Gotland, før skoleferien. Olof og Mats står for
planlegging og gjennomfører en rekognoseringstur i august. Tidspunktet bør bekjentgjøres

så tidlig som mulig.
Årsmøtet 2019 i Røros/Nord-Østerdalen, der Lars Aamodt og Stig tar ansvaret.
Tidspunktet er usikkert, men kanskje mest aktuelt etter 15. august.
5. Økonomiske rapporter
Etter at årsmøteutgiftene er betalt:
Sverige:
Danmark:
Norge:
Finland:

Ca. 50 000 svenske kroner
Ca. 40 000 danske kroner
Ca. 130 000 norske kroner
Ca. 4 500 euro

Totalt etter at årsmøte og styremøteutgifter er betalt mellom 200 000 og 250 000 svenske
kroner.
6. Medlemsutvikling och -verving
God status for innbetaling av medlemsavgift i Danmark og Norge, dårligere i Sverige og
Finland. Det kreves aktiv innsats med å sende påminnelser til de som ikke betaler i første
omgang
7. Forbundet på internett
Bjørn har gjort arbeidet med overføring av stoff fra kulturlandskap.org og får betalt det
avtalte honoraret for dette. Kulturlandskap.org er sagt opp og det er opprettet en
viderekobling fra denne adressen til kulturlandskab.org. Vi har nå en ”plattform” for
videre arbeid med utvikling av struktur og layout.
8. Lommen
Nummer 53 er forsinket, spesielt pga. at tilsendt materiale har vært av dårlig kvalitet og
måtte suppleres. Tekst- og fotomateriale er nå klart, men Bjørn har ikke kapasitet til å
klargjøre det for trykking før tidligst august.
Videre utgivelser må vurderes av det påtroppende styret. En langsiktig plan med rullering
av redaktøransvar mellom landene og ev. valg av hovedtema kan være aktuelt. Mats
oversender artikkelmateriale som ikke har kommet med i tidligere nummer til Stig for
oppfølging.
Kostnader og alternative løsninger for trykking og forsendelse av Lommen utredes videre
av Olof. Særlig portoutgifter har økt mye og belaster forbundsregnskapet tungt.
9. Nordisk Bygd
Det er intet nytt om mulighetene for et nummer om Karelen. Olof har gjort gjentatte
forsøk på å kontakte Peter Tigerstedt om saken uten resultat.
Bjørn har arbeidet aktivt overfor lokal bidragsytere etter samme idé som tidligere referert,

dvs. en trykksak som kan ha bruksverdi for lokale aktører. Finansiering er fortsatt ikke
avklart.
10. Retningslinjer
Styret er enig om å endre forslaget jf. innspill fra Andreas Øvergaard, slik at det går fram
at vi kan støtte andre aktiviteter og prosjekter økonomisk, ikke bare konferanser,
seminarer o.l. Olof legger fram dette på årsmøtet.
11. Andre arrangement 2017.
Invitasjon til workshop er sendt bredt ut.
12. Rapporter och meddelelser
Erfaringer fra avbrenning av gressmark i Halland som Anna Bodil har deltatt ved holder
på å bli formidlet og tatt i bruk i Danmark.
Mats har deltatt ved avbrenning av utmark ved Äskhults by i mai.
13. Samarbeid med eksterne
Ingenting å meddele.
14. Øvrige saker
Ingen saker.
15. Neste møte
Konstituerende møte holdes senest søndag morgen, 28. mai.

