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Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent uten kommentarer. 
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Sissel orienterte om møtet med fagkomitéen. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger 
fra politikerne.  

b. Årsrapport fra Eiker Arkiv var sendt ut sammen med innkallingen. Komitéen merker 
seg at arbeidsmengden har økt på grunn av kulturminnevernsakene, og vil arbeide for 
at Arkivet får økte ressurser.  

c. Muntlig henvendelse fra Hokksund Laksefestival v/Håvard Lind om samarbeid om 
utstilling og dokumentasjon av laksefiske og elvetrafikk, samt skilting. Nils Petter 
orientere om planene for ro-konkurranse og diverse andre aktiviteter i forbindelse med 
Laksefestivalen, samt om planene om å gjøre laksetrappa tilgjengelig for publikum. 
Håvard Lind inviteres til neste møte for å diskutere saken nærmere.  

d. Henvendelse fra Vestfossen grendeutvalg om å orientere om Vestfossens historie på 
årsmøtet 13.april. Bent lager et opplegg der vi legger vekt på muligheten til å bevare 
”det historiske Vestfossen”. 

e. Invitasjon til nettverksmøte ABM-Buskerud 1.februar. Bent deltar.  
f. Invitasjon til ”Utviklingsnett” 14.februar. Bent deltar.  
g. Invitasjon til Reiselivsseminar 7.februar. Eldar, Bjørg og Bent deltar.   
h. Invitasjon til seminar 14.ferbuar. Nils Petter deltar.  
 

3. Årsplan 
a. Plan for møter og andre arrangementer. Saken ble utsatt til neste møte. 
b. Prosjektplan. Et utkast var sendt ut sammen med innkallingen og ble gjennomgått. Det 

var ingen merknader. De som er nevnt som aktuelle samarbeidspartnere bør få planen 
tilsendt.  

 
4. Gjennomgang av ”Håndbok for kulturminnevern”/presentasjon av nettsider m.m. 
Vi hadde en gjennomgang av håndboka og viste en del av de aktuelle nettstedene som er 
nevnt der. Håndboka legges ut på Rådets nettsider, og det var enighet om at innholdet bør 
presenteres for et større publikum på ett eller flere seminarer. 


