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Påminnelse om års- och
vårmöte
JHRF vår- och årsmöte 2017-03-04—05
äger rum på Nora Stadshotell i Nora.
Programmet börjar med mottagning följt
av årsmöte kl 11:30, fortsätter med lunch
och flera möten (bl a ett gemensamt medlemsmöte JHRF/MRO) och middag lördag
kväll, startar på söndag med visning av
anläggningarna i Nora och fortsätter med
möten som omger en lunch. För tider, se
tidigare utsänd kallelse. Deltagande kostar inget, men man betalar själv övernattningen. Anmälningstiden har ännu inte
gått ut, men vi tar tacksamt emot fler anmälningar till anders.svensson@jhrf.se –
detta vill vi ha med i anmälan:
• deltagare (samtliga namn och förening),
• eventuella allergier eller specialkost
• deltagande endast delar av arrangemangen
• i så fall ungefärlig ankomst och avgång

Arbetlivsmuseibidrag 2017
Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 8
MSEK i bidrag till arbetslivsmuseer. Sista
ansökningsdag är måndag 20 mars 2017.
Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidragsfördelningen kommer under 2017 följa
samma linjer som de senaste åren, vilket
innebär att några större projekt kommer att
kunna prioriteras, samtidigt som vi sätter
stort värde på bredden bland arbetslivsmuseerna – inget projekt är för litet! Blankett:
http://www.raa.se/app/uploads/2017/02/
Ans%C3%B6kningsblankett-om-bidrag-tillarbetslivsmuseer-2017-1.pdf
(OBS! Länken måste kopieras till URLfönstret i webbläsaren!)
För 2017 finns totalt 16 MSEK avsatta från
ramanslaget. Resterande 8 MSEK utlyses
senare under året och där inväntar Riksantikvarieämbetet ytterligare instruktioner
från regeringen.

Särskilt om övernattning i Nora!
Vi har fått båda hotellen reserverade för
oss och det fungerar inte att försöka boka
via hotellens (eller andra) hemsidor! Ring
0587-31 14 35 (Nora Stadshotell) eller
0587-154 00 (Lilla hotellet) och uppge att
bokningen avser JHRF-mötet! Egen betalning eller faktura går att ordna.

Bakgrunden till ökningen av bidraget är att
regeringen under hösten 2016 meddelat att
det nuvarande bidraget till arbetslivsmuseer bör vidareutvecklas och byggas ut till
ett bredare bidrag. Bidraget ska kunna
främja så väl arbetslivsmuseer och hembygdsmuseer som andra insatser och verksamheter inom det ideella kulturarvsarbetet. Avsikten med den förändring som nu
aviseras är inte att mindre medel ska fördelas till arbetslivsmuseerna.
(RAÄ hemsida 2017-02-09)
Anders Svensson, Sekreterare

