Tromsø og Omegn lokallag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
Årsmøte i Fortidsminneforeningen, Tromsø og omegn lokallag, avholdes på
Polarmuseet, Tromsø
Torsdag 9. mars 2017, kl. 20.00
Program årsmøte
1. Registrering av deltagere og fullmakter
2. Valg av møteleder, referent og to personer som skal godkjenne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av styrets årsmelding og regnskap for 2016
5. Valg
6. Innkomne saker
Saker til årsmøtet må være styret i hende minst 14 dager før møtet finner sted.

NB! Rett etter lokallagets årsmøte, avvikles årsmøtet til fylkesavdelinga (se egen
innkalling). Etter Fylkesavdelingens årsmøte er ferdig; Sosialt samvær med noe godt å
drikke og spise

Vedlegg:
- Styrets beretning for 2016
- Regnskap for 2016
- Innstilling fra valgkomitéen ettersendes

ÅPENT FOREDRAG FORUT FOR ÅRSMØTET
Vi inviterer til åpent foredrag klokken 18.30 i forkant av årsmøtet.

Enebolig fra 1912; balansen mellom vern, komfort og teknologi.
Jostein Jerkø holder et foredrag om hvordan han har renovert sin gamle ærverdige bolig i
Målselvgata. Det er et foredrag om renovasjon og kompromisser mellom gammelt og nytt.
Ta med den du vil og møt opp til foredrag! Alle er velkommen
Etter årsmøte vil det som alle andre år bli noe å bite i, og hyggelige samtaler rundt bordet.
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ÅRSMELDING 2016
Styre, komiteer og utvalg som har fungert i perioden:
Styret:
leder:
kasserer:
sekretær:
styremedlem:

Jos Kögeler (valgt til 2018)
John Hansen (valgt til 2018)
Luca Frediani (valgt til 2017)
Marit Bull Enger (valgt til 2017)
Marit Chruickshank (valgt til 2018)

varamedlem: Sveinulf Hegstad (valgt til 2017)
varamedlem: Tor-Emil Pedersen (valgt til 2017)
varamedlem: Eline Holdø (trakk seg før 1. styremøtet)

Valgkomité: For både lokallaget og Fylkesavdelingen:
Lars Liahjell (valgt til 2019)
Marianne Skandfer (valgt til 2017)
Peter Amundsen (valgt til 2017)
Revisor:

Olav Austlid (valgt til 2018)

Hagegruppe: Ingebjørg Hage, Sveinulf Hegstad, Brynhild Mørkved
Arbeidsutvalg Elvebakken: Lars Liahjell, Sveinulf Hegstad, John Hansen.
Medlemsstatus:
Ved årsskiftet hadde lokallaget 126 betalende medlemmer. (132 pr 31.12.2015)

Virksomheten
Lokallaget for Tromsø og omegn ble startet. Lokallagets ansvarsområde er Tromsø,
Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Storfjord. I praksis har det kun vært aktivitet i Tromsø
kommune.
Lokallaget har ansvar for forvaltning og vedlikehold av den samiske gården
Elvebakken i Balsfjord. Anlegget eies av Fylkesavdelingen. Avdelingsstyret og
arbeidsutvalget for Elvebakken har også i denne perioden jobbet med å finne nye
langsiktige eiere som kan drive formidling og som kan ta vare på Elvebakken for
fremtidige generasjoner. Dette arbeidet har foregått over mange år. De siste årene har
vi jobbet med en modell hvor Senter for nordlige folk står som eier med økonomisk
bistand fra Sametinget. I november fikk vi endelig svar at dette ikke lot seg realisere.

Postboks 942, N-9259 Tromsø – Telefon (+47) 90 647 637 – Epost: tromso@fortidsminneforeningen.no
Bankgiro: 9731 1127199 - Org. nr: NO 913 552 881

Tromsø og Omegn lokallag

Styret har hatt fem møter i perioden. Mye av arbeidet i styret går med til vurdering av
reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt samt formidling av kulturverdier i Tromsøområdet.
Vernearbeid
Kulturminneplan for Tromsø kommune
Tromsø Kommunen startet i 2016 arbeidet med en ny kulturminneplan. Ingen av våre
innspill til planen ble vedtatt i kommunestyret, men forslagene ble "tatt til
orientering" og "vil bli fulgt opp i planarbeidet". Foreningen er med i en
referansegruppe for planarbeidet og kan gjennom denne komme med egne innspill.
Utvidelse av parkeringsanlegget mot sør
Fjellanlegget skal utvides mot sør, og det er planlagt en adgangsportal i parken
nedenfor Kunstforeningen. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2016 uten at våre innspill
om flytting av inngangsportalen og krav til utforming og materialvalg av denne ble
tatt til følge.
Sørbyen: Det ble i 2016 klart at det ikke blir noe Buchardt-hotell på parkeringsplassen
ved Framsenteret. Strandveien 28, "Kofferten", ble flyttet til Gamlebyen Skansen. Det er i
utgangspunktet uheldig at "stedsreferansen" forsvinner, men det er lettere å få til vern
gjennom bruk på Skansen.
Gyllenborg: Foreningen var svært aktivt i forbindelse med plassering av Marit Bockelies
mosaikk på Gyllenborg. Foreningen har hatt kontakt med kommunen om saken og
skrevet et leserinnlegg i de lokale avisene. I alle sammenhenger har vi brukt anledningen
til å påpeke kommunens inkonsekvente eller manglede inngripen i byggesaker hvor
kulturminnevern har spilt en rolle. (Funkisboligen i Petersborggata, fasadeendringen ved
Skarven, osv.)

Bispegården
Foreningen forslo vern av Bispegården. I 2015 kom Clemens Eiendom med ønske om
bygging av boliger på tomten til Bispegården. Vi ba i innspill til reguleringsplan på
nytt om vern av Bispegården. Også fra andre kanter kom mange negative reaksjoner
på planene, både i media og gjennom høringsinnspill. MDG tok saken opp i
kommunestyret og fikk flertall for at kommunen utreder vern. Dagen etterpå trakk
utbyggeren planen tilbake.
Fredning av Norges bank: Fortidsminneforeningen er meget fornøyde med fredning
av Norges Bank. Vi hadde også bedt om fredning av den eldste bygningen (nå Tangs
Restaurant) men dette ble ikke tatt til følge.
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Andre reguleringsplaner som vi har gitt innspill til er:
• Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen (Reguleringsplan 252)
• Reguleringsplan Folkeparken (plan 1793)
• Bjørklund Detaljregulering Petersborggata 7A-B (plan 1865)
• Oppstart regulering Storgata 104-108, kvartalet nord for Veita
• Vestregata 20-22 (plan 1843)
I tillegg til å gi innspill til saker som fremmes av kommunen har vi vært aktive i 7-8
større og mindre saker. Det er saker som spenner seg fra "oppussing" av vernede hus,
til byggesøknader og rasering av kulturlandskap i forbindelse med oppføring av
brakkerigg.

Annet
Hagen Skippergata 11, Tromsø
Det er avholdt to dugnader og gjort vanlig vedlikehold gjennom sommeren. Hagen
brukes nå til uteservering av restauranten Hildr. Denne bruken medfører en del ekstra
arbeid for oss.
Elvebakken, Balsfjord
Det er utført en del normalt vedlikehold av vår lokale kontakt på stedet. Den eneste
større jobben som gjenstår i første omgang, er oppretting av sommerfjøset.
Arkivet.
Foreningens arkiv ble i 2016 ryddet og er planlagt overført til Statsarkivet.

Publikums- og informasjonsarbeid
Medlemmer av styret har ved flere anledninger fremmet saker og lokallagets syn
gjennom media. Vi har også bidratt med informasjon og veiledning overfor eiere av
gamle bygninger.
Lagets Facebook-side får stadig flere tilhengere (økning på 20% til litt over 360
personer), deriblant flere ikke-medlemmer. Den er en viktig informasjons- og
formidlingskanal for foreningen.
Lokallaget var representert på Frivillighetsdagen i Storgata med en stor stand hvor det
ble demonstrert vindusrestaurering og dekorasjonsmaling, og gitt informasjon til
publikum. Standen var godt besøkt og vi fikk snakke med ordføreren.
I vår gjennomførte vi et to-dagers kurs i dekorasjonsmaling på Tussøya. Kurset var
fulltegnet med åtte deltakere fra ulike plasser i landet. Samtidig hadde vi flere på
ventelisten. Kurset var både faglig og sosialt meget vellykket. Lokallaget mottok
økonomisk støtte til gjennomføring av kurset fra Fortidsminneforeningen sentralt
(Breddegaven).
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I juni deltok to av styrets medlemmer på et arrangement på Sagen i Oslo. Foreningen
planlegger å ta konseptet for "Ditt Verdifulle Nabolaget" til Tromsø med et første
arrangement i 2017. Mens vi var i Oslo hadde vi møter med Byantikvaren i Oslo og
med personer på FMFs hovedkontor og avdelingen i Oslo og Akershus. Reisen ble
økonomisk støttet gjennom "Breddegaven" til Fortidsminneforeningen sentralt.

Styrets vurdering
2016 var et år med relativ få offentlige høringer for reguleringsplaner hvor
verneinteresser stod på spill. Vi ser imidlertid fortsatt at flere mindre bygge- og
oppussingsprosjekter forringer kulturmiljøet og at summen av disse er vel så
betydningsfullt for kulturminnevernet som de reguleringsplaner vi får til høring. Etter
styrets mening er det også utrolig vanskelig å påvirke større utbyggingssaker og
reguleringsplaner hvor kulturminner berøres. Vi vil i slike saker fortsette vårt
engasjement, men ser oss nød til prioritere de viktigeste sakene og heller jobbe med
tiltak som kan føre til holdningsendring.
2016 var et mer utadvendt år enn tidligere. Vi hadde likevel litt større medlemsfrafall
enn tilvekst dette året.
Vi vil 2017 jobbe med flere aktiviteter for medlemmer, huseiere og kommunen for å
styrke vedlikehold og bevaring av enkeltobjekter og for å rekruttere nye medlemmer.
Det planlegges flere arrangement, kurs og andre tiltak med dette som formål.

Tromsø 7. februar 2017

For styret

Fortidsminneforeningen - Tromsø og omegn lokallag
Driftsregnskap for 2016
Driftsinntekter
Tilskuddtil lokallaget (Fortidsm.f. - to kurs, Tromsø kom. - malingsoppdrag)
Inntekter (kursavgift)
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Medlemskostnader (kursutgifter 2016 - malekurs, nabolagskurs)
Administrasjonsutgifter (styremøte, gebyrer bank)
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter- og kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Sum finansposter

2 016
38 000
16 761
56 777

2015
40 000
3 550
43 550

-49 372
-1 290
-50 662

-19 393
-212
-19 605

6 115

23 946

20

5
-

20

5

6 135

23 951

Eiendeler
Fordring fra 2015 (kursavgift betalt inn til fylkesavdelingen)
Fordring (kurstilskudd fra fylkesavdeling, to kurs a kr. 2000,-)
Kontanter og bankinnskudd
Sum eiendeler

2 016
75
4 000
28 069
32 144

2 015
75
23 950
24 025

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Avsetning fra 2015 (utgifter vedr. malingsoppdrag betalt av fylkesavdelingen)
Sum egenkapital, avsetning, gjeld

2 016
28 144
-8 685
19 459

2015
24 025
-8 685
15 340

Totalresultat

Balanse pr 31.12.2016

Dato og signatur, avdelingsstyreleder
Dato og signatur, internrevisor

Budsjett for 2017 - Tromsø og omegn lokallag
Driftsinntekter
Tilskudd fra FMF Troms til kurs i trørrmuring
Tilskudd fra FMF Troms til arrangement DVN
Tilskudd fra offentlige kilder til kurs i tørrmuring
Aktivitetstilskudd fra FMF sentralt
Deltakeravgift for kurs i tørrmuring
Sum driftsinntekter

kr 2 000,00
kr 2 000,00
kr 13 000,00
kr 6 000,00
kr 10 000,00
kr 33 000,00

Driftskostnader
Medlemskostnader (kursutgifter tørrmuringskurs)
Markedsføringsmeteriell / annonser
Administrasjonsutgifter (styremøter, årsmøte, gebyrer)
Sum driftskostnader

kr 25 000,00
kr 5 000,00
kr 1 500,00
kr 31 500,00

Driftsresultat

kr

1 500,00

