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Mötet inleddes med att Sofia Lundin hälsade välkommen och presenterade sig som ny
kulturarvskonsulent samt tillkännagav att nästa bidragsansökningsperiod riktar sig mot projekt med
kulturarvstema, med anledning av att det nya kulturarvsprogrammet lanseras.
Sedan gick en presentationsrunda där alla medverkande fick presentera sig.

Kulturarvsprogrammet
Därefter lades fokus på det nya kulturarvsprogrammet och kulturchef Märta Molin berättade om
dess bakgrund. Programmet är det andra i ordningen som görs i samverkan mellan landstinget och
länsstyrelsen i Västernorrland. Programmet ska i sin tur fungera som bland annat ett
fördelningsinstrument som är styrande till ansökningar och årliga anslag.
Nina Loberg från länsstyrelsen berättade utifrån deras perspektiv, att de står för kulturmiljöbidrag
och landsbygdsbidrag. Till dessa ligger flera förordningar till grund, bland annat
kulturarvsprogrammet.
Vid frågan om projektbidrag visade det sig att det ibland finns ett missnöje och besvikelser när
ansökningar inte går igenom eller när inte hela belopp godkänns. Riktlinjerna vid ansökningarna är
viktiga, landstinget och länsstyrelsen är politiskt styrda organisationer vilket kan verka begränsande.
Samarbetet mellan landsting och länsstyrelse kan i vissa fall underlätta för bidragssökande, eftersom
det går att hjälpa dem vidare, mellan myndigheterna. Att söka medel uppfattas ibland som en
uppförsbacke och därmed önskas en dialog mellan sökande och beslutsfattande, för att bland annat
reda ut rutiner och metoder. Sofia Lundin kan här fungera som ett bollplank. Ett förslag var att ordna
en sittning där vi går igenom olika finansieringsformer och hur en skriver en bra projektansökan.
Länsmuseet fungerar som en motor i att förtydliga och fördela roller samt ge vägar. En kan se på
länsmuseet som en samordnande part, de är operativa på att annat sätt än till exempel landstinget
och har ett stort kontaktnät. Museets samordnande roll kan vara givande i att hjälpa till att formulera
projekt, medan landstinget sitter på den byråkratiska rollen, där projekten beviljas.

Europeiska kulturarvsåret 2018
Det europeiska kulturarvsåret och dess inriktning passar inte riktigt den regionala nivån. En del av
arbetet hos Riksantikvarieämbetet under året kommer att innefatta en märkning av
kulturarvsaktörer- och institutioner. Eftersom anslagen inte riktas regionalt så får vi har ”vårt eget år”
i länet där vi kan försöka anknyta till EU:s år. Intressenter uppmuntrades till att haka på projekt som
redan planerats.

Övrigt
Samtalet leddes in på hembygdsföreningar och föreningslivet. Där finns en svårighet i att hitta nya
medlemmar och utveckla föreningarna. Föreningarna har ett stort ansvar och en tung arbetsbörda.
Demokratifrågan delas med flera organisationer- bland andra biblioteket och Primus Motor.

Landsbygdsprogrammet fick inte de resultat som förväntats, detta blir tillsammans med ovanstående
blir förslag på ämne till ett nytt möte.
I och med att kulturarvet är en sådan viktig fråga för besöksnäringen finns funderingar kring vem som
har vilka ansvarsroller, vad ligger på myndigheterna och vilket ansvar har destinationsbolaget och hur
kompletterar dessa varandra? Det efterfrågas ett möte som belyser läget i denna fråga. Ett möte till
för att klargöra landsbygdsprogrammet skulle också kunna vara aktuellt.

Kulturarv Västernorrland
Portalen ska fungera som en samlingsplats för allas kulturarv, för att tillgängliggöra det och för att
registrera den egna samlingen.
Vid frågor om hur en ska komma igång så kan länsmuseet bidra med att till exempel skapa ett
användarkonto.
Portalen är ännu inte helt färdig, men på väg. Den är dock klar att användas.
Länets hembygdsföreningar strävar efter att registrera föremål, ibland kan datorkunskaperna vara
ett hinder men det finns ett intresse. Det finns ett samarbete med museet där de pratar om bland
annat registrering och sociala medier, med nästa träff 15 oktober.

Mötet avslutas med fikapaus och en laget runt där alla deltagare berättar om vad som är aktuellt i
deras verksamheter.
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