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Møtereferat 

 
 
 
Tidspunkt: tirsdag 13. juni 2017, kl.19.00-21.00 
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Elin Evenrud, Stein Andersen og 
Terje Larsen 
Forfall: Åse Klundelien, Ellen Pauline Steen og Morten Halvorsen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader 
  
 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet ble godkjent uten bemerkninger. 
 
 
3. Kulturminneforum 
Tema for årets kulturminneforum ble drøftet på forrige møte, og Åse, Stein og Bent fikk i oppgave å 
utforme detaljene i programmet. Forslaget til opplegg ble vedtatt med noen endringer: 

• Arrangementet er i festsalen/kantina, ikke i biblioteket 
• Anne Blengsdalen har meldt forfall. Åse/Stein/Bent får fullmakt til å finne en erstatning. 

Stein leste sin monolog på Eiker-dialekt, og det var enighet om at det fungerte bra. Terje påtok seg å 
komme med en faglig kommentar i etterkant. 
 
 
4. Idébanker for gjenstandssamlinger og immaterielle kulturminner 
På forrige møte ble det bestemt å invitere grendeutvalg, museer, skoler og frivillige organisasjoner til 
en idédugnad i forbindelse med de planlagte idébankene. Det ble bestemt at vi i første omgang 
konsentrerer oss om idébanken for immaterielle kulturminner og at det inviteres til idédugnad om 
dette emnet tirsdag 23/1. For øvrig ble forslaget til invitasjon godkjent. Det ble vedtatt å sende 
invitasjonen til alle skolene v/DKS-kontaktene. 
 



 
5. Roll-ups med kulturminner 
Åse har foreslått at Kulturminnelaget får laget “roll-ups” med fotografier og litt tekst om en del 
aktuelle kulturminner. Disse kan presenteres på møtet 14/11 og seinere brukes i DKS-
sammenheng. I perioden 2012-2015 ble det satt av kr. 45.000,- som ble øremerket til 
formidlingstiltak rettet mot barn og ungdom. Det kan vurderes å bruke av disse midlene. Saken 
tas opp til behandling når Åse har skaffet et prisoverslag. 
 
6. Orienteringssaker 

a. Kulturminnekompasset. Regional kulturminneplan for Buskerud. 
b. Rapport til Riksantikvaren om registrering av lokale kulturminner 
c. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 15/11 
d. Invitasjon til stiftelsesmøte i Eiker Husflidslag  

 


