NORSK FOLKEMUSEUMS VENNER
STYRETS REDEGJØRELSE
2021
Norsk Folkemuseums Venners formål er å støtte virksomheten ved Norsk Folkemuseum.
Medlemmer
Norsk Folkemuseums Venner har to hovedkategorier av medlemskap; individuelt medlemskap
og familiemedlemskap i tillegg til livsvarige medlemmer og æresmedlemmer. Foreningen har
som mål å legge til rette for gode opplevelser og ulike arrangementer i og utenfor museet.
Pr. 31. desember 2021 fordelte medlemmene seg slik:
Antall
Æresmedlem
12
Livsvarig medlem
164
Enkeltmedlem
300
Familiemedlem
924
Det var 5 nye livsvarige medlemmer i 2021.

Kontingent 2021
0
0
450
700

Det totale medlemstallet pr. 31.12.2021 var 1400 sammenliknet med 2019 som var 1525.
Antall medlemmer er redusert gjennom de senere årene. Arbeidet med å styrke
medlemstallet har vært en prioritert oppgave for styret, men har vært utfordrende. En viktig
rekrutteringskilde for Venneforeningen har vært salg av medlemskap i forbindelse med
Julemarkedet, men en stor andel av besøkende kjøper nå billetter på forhånd. Pandemien
som har vart siden mars 2020 har nok også bidratt til at medlemmer har valgt å ikke fornye
medlemskapet. Det har også vært krevende å rekruttere nye medlemmer i denne perioden.
Verving og kommunikasjon med Vennene drøftes jevnlig med museets ledelse.
Styret
Styret hadde følgende sammensetning fram til årsmøtet 16. juni 2021:
Valgte styremedlemmer

Funksjonstid

Benedicte Rustad
leder
Aslak Aslaksen
nestleder
Anne-Birte Snilsberg Rasmussen

2020-2021

2020-2022 (ikke på valg)

Vigdis Føllesdal

2020-2022 (ikke på valg)

Thea Vold Rosenberg

2019-2021 (på valg)

Karen Grûner-Hegge

2019-2021 (på valg)

2020-2021
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Styrets sammensetning etter årsmøtet 16.6.21
Valgte styremedlemmer

Funksjonstid

Benedicte Rustad
Styreleder
Aslak Aslaksen
Nestleder
Anne-Birte Snilsberg Rasmussen

2021-2023 (ikke på valg)

2020-2022 (på valg)

Vigdis Føllesdal

2020-2022 (på valg)

Karen Nansen Collett

2021-2023 (ikke på valg)

Steinar Paulsrud

2021-2023 (ikke på valg)

2021-2022 (på valg)

På årsmøtet i 2021 ble det foreslått at halvparten, dvs. 3 medlemmer velges hvert år,
Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget, slik at tre medlemmer ble valgt for to år (inkludert
styreleder). Vedtektene § 4 ble vedtatt endret som følge av den foreslåtte endringen.
Fra Norsk Folkemuseum har direktør for Stiftelsen Norsk Folkemuseum Nina Refseth møtt
fast på styremøtene.
I henhold til Norsk Folkemuseums vedtekter ble Norsk Folkemuseum Venners leder
Benedicte Rustad og nestleder Aslak Aslaksen utpekt til hhv medlem og varamedlem av
Norsk Folkemuseums styre på årsmøtet i september.
Benedicte Rustad har deltatt på 3 styremøter i Stiftelsen Norsk Folkemuseum (hvorav 2
digitale) våren 2021, 4 styremøter (hvorav ett digitalt), høsten 2021.
Valgkomiteen
Iht. vedtektenes §3 skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer valgt på årsmøtet for tre år
av gangen. Valgperioden for det enkelte medlem skal fastsettes slik at et medlem trer inn og
ut av komiteen på hvert årsmøte. Årsmøtet velger komiteens leder. Valgperioden for leder
er ett år.
Medlemmer
Nina Seeberg
Leder
Axel Meyer
Thea Vold Rosenberg

Funksjonstid
2020-2023 (ikke på valg som medlem)
2021-2022 (på valg som leder)
2019-2022 (på valg)
2021-2023 (ikke på valg)

Styrets arbeid
Styret har hatt 3 styremøter (alle digitale) frem til årsmøtet i juni og 4 styremøter (alle
fysiske) fra årsmøtet og ut året.
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Pga. pandemien og smittevernsrestriksjoner, ble årsmøtet 16. juni holdt digitalt med
stiftelsens direktør, Nina Refseth, valgkomiteens leder, Nina Seeberg og leder av foreningen,
Benedicte Rustad fysisk til stede i Collettgården. I tillegg var det 7 personer som deltok
digitalt på årsmøtet. Styret har behandlet saker som omhandler Venneforeningens
jubileumsaktiviteter, planlegging av medlemsarrangementer (noe som ha vært svært
krevende pga. pandemien), gjennomføring av medlemsundersøkelse og oppfølging av
denne, strategiarbeid knyttet til fremtidig organisering og administrasjon av
venneforeningen, planlegging av Forbundet for norske museumsvenners (FNM)
arrangement i september 2022, verving av medlemmer/ny medlemsbrosjyre,
regnskap/budsjett og planer for 2022 og innføring av nytt medlemsregister.

Virksomheten i 2021- Norsk Folkemuseums Venner 50 år!
25. mars 2021 var det 50 år siden Norsk Folkemuseums Venner formelt ble stiftet. I 2020 ble
det nedsatt en jubileumskomite med Nina Seeberg som leder, og Inger Jensen, Kjersti Sundt
Sissener, Tom Bergesen og Aslak Aslaksen som medlemmer. Jubileumskomiteen la
omfattende planer for jubileumsfeiringen. Grunnet pandemien, måtte den planlagte
jubileumsmiddagen 25. mars utsettes, men dagen ble allikevel markert ved at museet
sendte en hilsen og en takk til alle medlemmer samt at komiteen takket foreningens ulike
samarbeidspartnere. En redaksjonskomite bestående av Inger Jensen, Nina Seeberg og
Kjersti Sundt Sissener laget en jubileumsutgave av Museumsbulletinen som ble sendt
medlemmene i april.
Stemningen var stor da vi kunne møtes til høstens første jubileumsarrangement Collettgården i september. Foredragsholder Geir Thomas Risåsen viste et utvalg av flotte gaver og
berømmet venneforeningen for viktige bidrag til museets samlinger gjennom 50 år.
Museumskonservatorene Marie Seim Fongaard og Geir Thomas Risåsen og musikeren Arve
Moen Bergset bidro til en enestående novemberkveld med foredrag, sang, stev og felespill.
Men så stengte samfunnet ned atter en gang, og den utsatte jubileumsmiddagen 11.
november måtte avlyses.
Lyspunktet var innsamlingsaksjonen til Studiemagasinet i Bybygg som ble en stor suksess.
Jubileumskomiteen og Venneforeningens styre er stolte og takknemlige for medlemmenes
store giverglede. Den 1. desember ble 315.000 kroner overrakt en takknemlig direktør. Dette
kom i tillegg til 700.000 som allerede var gitt museet.
I slutten av november ble det igjen mulig å komme på museet, og julemarkedet ble
gjennomført som planlagt. Venneforeningen hadde en stand i besøkssenteret, men de fleste
besøkene hadde forhåndskjøpt billetter, så muligheten for å bruke julemarkedet som
rekrutteringskilde er betydelig svekket. I forbindelse med julemarkedet arrangerte styret i
Venneforeningen i samarbeid med museet familiearrangementet «Julepyntet museum».
Folkemuseet åpnet fire stuer der barn og voksne fikk høre om juletradisjoner og spennende
fortellinger fra museets dyktige formidlere, dansegruppen opptrådte på Torget, på
Julenissens verksted ble det pakket gaver og rampenissene var overalt på museet.
I november gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant medlemmene, og 36% av de som
åpnet e-posten svarte på undersøkelsen. Det er høy grad av tilfredshet med medlemskapet.
På en skala fra 0 - 10 ligger gjennomsnittet mellom 7 og 8. På spørsmål om hvorfor de er
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medlemmer, oppgis gratis inngang til museet som den viktigste grunnen, etterfulgt av ønske
om å støtte museet økonomisk. Deltakelse på faglige arrangementer kommer som nummer
tre, men like fullt er det bare i overkant av 40% som svarer at de har deltatt på faglige
arrangementer.
Nytt medlemsregister, Rubic, ble innført før julemarkedet, og innføringen gikk bedre enn
forventet. Ny medlemsbrosjyre forelå også før julemarkedet.
Nyhetsbrev med informasjon om aktiviteter og aktuelle saker fra museet så vel som i
Venneforeningen er blitt sendt medlemmene jevnlig.

Administrasjon
Venneforeningen får bistand fra stiftelsens ansatte på flere områder, herunder
medlemsregister, regnskap, utgivelse av nyhetsbrev og arrangementspåmeldinger. I tillegg
sørger museets faglige ansatte for gode og spennende foredrag og omvisninger for
medlemmene.
Stor takk til alle museets ansatte som støtter opp rundt Venneforeningen. Styret i
Venneforeningen sørger selv for innkallinger og referater fra møter og bidrar med tekst til
nyhetsbrev og museumsbulletin.

Økonomi 2021
Regnskapet for 2021 viser driftsinntekter kr 803.685. Driftskostnader kr. 108.405
Årets resultat viser et underskudd på kr. 3.428 etter bidrag på kr. 700.000 er bokført.
Bidrag til Norsk Folkemuseum er på til sammen kr. 700.000 og avsatt til følgende formål:
Studiemagasin: kr. 300.000
Formidlingsprosjekt i Jæren, Friluftsmuseet: kr. 400.000.
Innsamlet gave til Studiemagasin fra vennene: kr. 315.000
Foreningens årsregnskap er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets
oppfatning gir regnskapet et riktig bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling
pr. 31.12.2021, samt resultatet av driften for året. Styret bekrefter at forutsetningen om
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Norsk Folkemuseums Venner arbeider ikke med forskning og utvikling.
Foreningen har ingen ansatte, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Styret
består for tiden av tre kvinner og en mann i tillegg til Direktøren for stiftelsen som også er
kvinne. Styret ser ingen grunn til å iverksette tiltak i forhold til likestilling mellom kjønnene.
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Framtidsutsikter
Venneforeningens formål har siden 1971 vært- og fortsatt er uforandret, nemlig å støtte
virksomheten ved Norsk Folkemuseum, fortrinnsvis ved sikring av større innkjøp og hjelp til å
løse oppgaver som ligger utenfor museets vanlige driftsbudsjett. Venneforeningen og dens
medlemmer har siden 1971 gitt museet gjenstander og bidratt med betydelig økonomisk
støtte til enkelt-prosjekter og større satsinger.
Norsk Folkemuseums Venner viktigste oppgave er å støtte virksomheten ved Norsk
Folkemuseum. Styrets oppgave, er i samarbeide med museet, å knytte til seg nye
medlemmer og å ta vare på de eksisterende. Det arbeides målrettet for at alle medlemmer
skal få tilbud om varierte og gode opplevelser i og utenfor museet. God kommunikasjon med
medlemmene er en forutsetning, og det jobbes kontinuerlig med digitale løsninger.
Fornyelse, modernisering og krav til effektivisering preger samfunnet, også kultursektoren,
og konsolidering og sammenslåing av institusjoner innen museumsverden har skjedd over
hele landet, også for Norsk Folkemuseum. Det har vært en periode med store omveltninger,
og mange kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner sliter med å tilpasse seg den digitale
virkeligheten. I dette landskapet skal også Norsk Folkemuseums Venner tilpasse seg.
Sammen med museets ledelse har vi begynt å drøfte hvordan vi også i fremtiden kan være
en aktiv og god støttespiller for museet, og en attraktiv forening både for nye og gamle
medlemmer. Hvordan vi skal rekruttere flere medlemmer og flere besøkende til museet er
derfor viktige temaer i tiden fremover.

Oslo, 31.12.21

Benedicte Rustad /s/
Styreleder

Aslak Aslaksen /s/
Nestleder

Karen Nansen Collett /s/
Styremedlem

Steinar Paulsrud /s/
Styremedlem

Anne-Birte Snilsberg
Rasmussen /s/
styremedlem

Vigdis Føllesdal /s/
Styremedlem

Nina Refseth /s/
Direktør Stiftelsen
Norsk Folkemuseum
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