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Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble ellers godkjent uten merknader. I og med at kun to personer var til stede, var ikke 
møtet beslutningsdyktig. Det ble likevel bestemt å gjennomgå sakslista og foreslå ve3dtak, med 
forbehold om at de øvrige medlemmene gir tilslutning i ettertid. Dette er er framgangsmåte som 
også er brukt tidligere når rådet ikke har vært beslutningsdyktig. 
  
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 13/2-2018 ble foreslått godkjent uten merknader. 
 
3. Prosjektgruppe for organisering av kommunale råd og utvalg 
Kultursjefen inviterer Kulturminnerådet til å delta med en representant i ei prosjektgruppe som skal 
komme med forslag til ny organisering av kommunale råd og utvalg. Elin påtok seg å sitte i denne 
prosjektgruppa, med forbehold om at møtedatoene passer. Det ble foreslått å spørre Morten om å 
være vararepresentant. 
 
4. Nytt veinavn i Skotselv 
En vei ved Jonsrud i Knivedalen skal ha eget navn, og Kulturminnerådet inviteres til å komme med 
forslag. Jonsrudveien ble foreslått, i og med at veien går til småbruket Jonsrud, som har eksistert 
siden 1820-tallet. 
 
5. Nye veinavn på Ormåsen 
En del nye veier på Ormåsen skal ha navn, og Kulturminnerådet inviteres til å komme med forslag. 
Ingen kjente til noen tradisjonelle navn med tilknytning til området, i og med at kommunestyrets 
vedtak om at det ikke skal brukes personnavn.  



6. Nye opplegg for «Den kulturelle skolesekken» 
Det ble foreslått at en i første omgang går videre med opplegget for en vandreutstilling med roll-ups 
og montere om temaet steinalder/bronsealder/jernalder. Det ble dessuten foreslått å knytte utstillingen 
til internett og til bruk av GPS, med geocatching som innfallsvinkel. Åse ser nærmere på design og 
kostnader til roll-ups, mens Bent innhenter priser på montere, modeller og replikaer av gjenstander. 
 
Opplegget om aktivitetsbasert læring knyttet til gruvedrift og jernverk  ble det bestemt å komme 
tilbake til på et møte der flere medlemmer er til stede. 
 
7. Årsplan 2018/2019 
Det ble bestemt å følge denne foreslåtte årsplanen inntil videre, men komme tilbake til eventuelle 
endringer på et seinere møte.  
 
8. Forberedelse av årsmøtet 2018 
a. Innkalling med dagsorden ble godkjent, med forbehold om tilslutning fra de øvrige medlemmene. 
b. Årsrapport med regnskap ble godkjent, med forbehold om tilslutning fra de øvrige medlemmene. 
c. Forslaget til budsjett for 2018 ble vedtatt, med forbehold om tilslutning fra de øvrige medlemmene. 
Det ble kommentert at det ikke er satt av penger til en “festkveld for kulturminner”, men forslaget om 
at kulturminnerådet disponerer de midlene som er avsatt som fond, gir likevel rådet handlefrihet til å 
gjennomføre et slikt arrangement. Det er ønskelig med et kulturelt innslag på årsmøtet, gjerne knyttet 
til musikk fra 1950- og 60-tallet. Åse ga beskjed om at hun ikke har anledning til å komme på 
årsmøtet. 
 
9. Orienteringssaker 
a. Kulturvernforbundet inviterer til å være med og markere  Kulturminnedagene 8.-16. september. 


