
Vedlegg til Kirkegården nr 2-2016

NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR
Inviterer til

Årsmøte og Fagdager 2016
i Drammen 6. - 8. september 2016

 
Tema: 

50 år i sorg og glede

Årsmelding og årsmøteinnkalling
Invitasjon til fagdagene
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Tirsdag 6. september
Kl. 10.30 Registrering
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Velkommen
  FORTID
Kl. 13.00   Gravskikkenes utvikling i Norge  
  v/Anders Kjus, Norsk Folkemuseum   
Kl. 14.00  Gravarealets utforming, fra slutten av 1700-tallet og fram til i dag 
  v/l.ark. Rannveig Søndergaard Holm 
Kl. 15.00 Gravminnenes utvikling
  v/tidl. kirkegårdskonsulent Helge Klingberg
Kl. 15.45 Trær som kulturminner 
  v/Maybritt Håbjørg, Riksantikvaren 
Kl. 16.15 Presentasjon av utstillerne 
Kl. 17.00  Årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur
  -med presentasjon av bruker- og medlemsundersøkelsen
Kl. 19.00 Middag 
  
Onsdag 7. september
  NÅTID
Kl. 09.00  Tilrettelegging for nye gravskikker
  v/Anne-Margrethe Brøndelsbo, Anne-Gurin Garvik og Johnny  
  Lindberg, alle fra Gravferdsetaten i Oslo
Kl. 09.25  Trær på gravplassene 
  -Praktiske utfordringer med trepleie i hverdagen 
  v/Per Øyvind Skrede, Gravlundssjef i Stavanger
Kl. 10.00 Gravplassen som minnested -hva ønsker folk? 
  v/Josef Bentzen, Bentzen Moss Begravelsesbyrå    
Kl. 10.25 Gravminner fra ide til virkelighet
  v/John Einar Opsund, Johansens Monumenthuggeri
Kl. 11.00 Historien om Norsk forening for kirkegårdskultur
  v/tidligere kirkegårdskonsulent og konsulent i foreningen  
  Helge Klingberg
Kl. 11.30 Norsk forening for kirkegårdskultur i framtida
  v/styreleder Inghild Hareide Hansen
Kl. 12.00  Lunsj
Kl. 13.00  Befaring til Åssiden, Bragernes og Strømsø kirkegårder
Kl. 20.00 Festmiddag med underholdning  

Torsdag 8. september
  FRAMTID
Kl. 09.00   Fra det kollektive til det individuelle
  -Rådgivningsplikt og vanskelig møter 
  v/driftssjef Ingemar Petersson, Malmø
Kl. 10.00  Tjenestedesign, en prosess for å levere bedre tjenester 
  v/Anna Tokle Amundsen, KS
Kl. 11.05  Hvordan bevare motet i et krevende arbeid  
  v/Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg

Fagdager 2016 i Drammen
Tema: 50 år i sorg og glede
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ÅRSMØTEINNKALLING 

Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for kirkegårdskultur tirsdag 6. 
september 2016 kl. 17.00 på Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg  7, Drammen. 

 Dagsorden:
1.   Konstituering
 a.  Opprop
 b.  Valg av dirigent
 c.  Valg av to referenter
 d.  Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten skal underskrive protokollen
 e.  Vedtak av dagsorden  
2.   Årsmelding
3.   Regnskap
4.   Fastsetting av kontingent
5.   Budsjettforslag
6.   Innkomne saker
7. Valg  
8. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

Sak 2:  Årsmelding andre halvdel 2015 og første halvdel 2016
Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell uavhengig forening som skal arbeide for 
å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplas-
ser og krematorier. Sekretariatet ligger i Drangedal kommune.
 

Tillitsvalgte:
Leder: Inghild Hareide Hansen   gravplassjef i Bergen  (2014-2016)
Nestleder:  Håvard J. Russnes   kirkeverge i Notodden            (2015-2017)
Styremedlemmer: Trygve Jensen   avdelingsleder i Trondheim (2014-2016) 
 Per Øyvind Eriksen   kirkeverge i Hemnes (2014-2016)
 Tone Hiorth  gravplassansvarlig i Modum (2015-2017)
Vararepresentanter: Ola Asp   daglig leder ved Vestfold krematorium
 Tine Eilen Gunnes landskapsarkitekt i Asplan Viak, Arendal
Valgkomité: Hans Jakob Nes  kirkeverge i Molde
 Ingrid Klingberg landskapsarkitekt i Grindaker
 Johannes Sørhaug kirkeverge i Porsgrunn
   
Ansatte: Synnøve Haugstad Sira (100 %) 
 Bjarne Kjeldsen (50 %, innleid fra KA)
Revisor: Ernst & Young AS 
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Årsmøtet 2015
Årsmøtet fant sted mandag 24. august kl. 16 på Quality Hotel Edvard Grieg, Sands-
liåsen 50, Bergen. Det møtte 41 personer på årsmøtet, 33 av dem hadde stemmerett. 
Styreleder Inghild Hareide Hansen ble valgt til dirigent. Bjarne Kjeldsen og Synnøve 
Haugstad Sira ble valgt som referenter, og Gerhard Hansen og Jenny Madland til å 
underskrive protokollen sammen med dirigenten. 
Det stod 8 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt 
årsmelding for andre halvdel av 2014 og første halvdel av 2015 ble godkjent uten 
merknader. Regnskap for 2014 ble godkjent uten merknader. Budsjett for 2016 tatt til 
etterretning. 
Valg av styremedlemmer: Tone Hiorth, Modum og Håvard J. Russnes valgt som styre-
medlemmer for to år (begge gjenvalg).  
Valg av varamedlemmer: Ola Asp, Vestfold krematorium og Tine Eilen Gunnes, 
landskapsarkitekt i Asplan Viak, ble valgt som varamedlemmer for ett år. 
Valg av ny valgkomite: Hans Jakob Nes, Molde (leder), l.ark. Ingrid Klingberg og 
Johannes Sørhaug, Porsgrunn.
Revisor: Ernst & Young AS ble valgt som revisor. 

Sekretariat og ansatte
Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i 
Telemark. Synnøve Haugstad Sira er kontor- og kursleder, og står for den daglige driften 
av sekretariatet, fører regnskapet, har ansvar for kursplanlegging og praktisk gjennomfø-
ring av kurs og fagdager, ansvar for foreningens nettsider, og sekretær for styret. Og fra 
og med 2014 føring av regnskap mm for Norsk kremasjonsstiftelse. Kontortid i sekreta-
riatet er mandag - fredag kl. 08.00-15.30.
Bjarne Kjeldsen er innleid fra KA som rådgiver i 50 % stilling, med kontor i Kirkens 
Hus i Oslo. Kjeldsen er sekretær for faglig råd, sekretær for Kirkegårdsforeningens 
Krematorienettverk, og vår representant i Fagus (se eget punkt). Blir ved behov leid ut 
på timebasis til sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse. Kjeldsen har sagt opp 
stillingen, med sluttdato 1. juli 2016. 
Arbeidsmiljøet er bra, med noe sykefravær i perioden.

Styrets arbeid  
Det er avholdt fem styremøter i perioden, to i andre halvdel av 2015 og tre i første 
halvår av 2016. Det er behandlet i alt 61 saker. Hovedsakene har vært:  
Veivalg framover: Det er jobbet mye med denne saken, og det er utført en nettbasert 
medlems og brukerundersøkelse med god tilbakemelding. Resultatene for de enkelte 
delene av foreningens aktivitet er diskutert og evaluert. På bakgrunn av dette vil styret 
legge fram en anbefaling for årsmøtet å endre navn til Norsk forening for gravplasskul-
tur. Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert på årsmøtet. 
Rådgiverstilling:  Bjarne Kjeldsen slutter i stillingen 1. juli og styret har valgt å fort-
satte samarbeidet med KA. Stillingen er utlyst. 
Foreningen 50 år i 2016: Tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, som også 
fungerte som konsulent i foreningen i perioden 1972-1981, har tatt på seg arbeidet 
med å lage et jubileumsskrift i anledning at foreningen fyller 50 år i 2016. Boka vil bli 
presentert på fagdagene, og deltakerne vil få boka i jubileumsgave. 
Faglig råd: Pga til dels like funksjoner og samme deltakare, er det enighet mellom Kir-
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kerådet og NFK om en sammenslåeing av Faglig råd og Gravferdsrådet til ett felles råd. 
NFK vil ivareta sekretærfunksjonen. (Se egen årsmøtesak).
Prosjekter:  
Gravminnesikring: Foreningen har sammen med Institutt for Landskapsplanlegging ved 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og KA et samarbeidsprosjekt 
knyttet til sikring av gravminner. Foreningens deltagelse i prosjektet er støttet med kr 
150.000 fra kulturdepartementet. Formålet med prosjektet er tredelt: 
1) Kartlegge status for sikring av gravminner på norske gravplasser 2) Undersøke om 
forskriftens krav er hensiktsmessige i forhold til krefter og bevegelser gravminnene 
utsettes for i praksis på gravplassene 3) Se på behovet for eventuelle endringer i forskrif-
ten. 
Forprosjekt og søknad om støtte til forskning på grunnforhold på gravplasser: I desember 
2014 fikk NMBU kr 75.000 av kulturdepartementet til utvikling av prosjektet ”Egnet 
jord til kistegraver”. Foreningen ble da, sammen med Fagus, gravplassrådgiveren og 
institutt for bioøkonomi, invitert til å bidra i dette arbeidet. Prosjektet resulterte i be-
skrivelse av et større forskningsprosjekt på egnet jord for gravlegging, og hvilke faktorer 
som fremmer god omdanning. Søknaden ble sendt inn til Forskningsrådet i forbindelse 
med en utlysning av midler til forskning på naturmangfold, kulturmiljøer og økosys-
temtjenester i lys av generelt økt presset på areal. Dessverre fikk ikke søknaden tilsagn i 
denne omgang. Det arbeides imidlertid med muligheter for alternative finansieringskil-
der.  
Godkjenningsordning for kister og urner: Det finnes i dag ingen godkjenningsordning for 
kister og urner i Norge. I samarbeid med Virke Gravferd jobbes det med å finne fram 
til en type godkjenningsordning i Norge. Denne vil følge den svenske modellen med en 
bransjestyrt, ikke-offisiell godkjenningsordning. Produktene som godkjennes får da in-
gen eksklusiv tilgang til markedet, men en bekreftelse på at aktørene i sektoren går god 
for dem. Slik det ser ut på skrivende tidspunkt vil gruppen som skal stå for godkjen-
ningsarbeidet komme sammen i løpet av de nærmeste månedene, og bestå av represen-
tanter for Virke gravferd, kisteprodusentene, KA og NFK/Krematorienettverket.
Kurs: Tilrettelegging av årets kurs (egen årsmøtesak).
Regnskap og budsjett (egen årsmøtesak)
Fagtidsskriftet Kirkegården: Avtalen med redaktør revidert. (Se også under punktet 
”publikasjoner”).  
Krematorienettverk (se eget punkt).
Fagus: Som en av de seks medlemsorganisasjonene har vi vært deltaktig i en grundig 
gjennomgang av organisasjonsstruktur og veivalg for organisasjonen, og nye vedtekter 
er nå på plass.
Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet.
Nordisk samarbeid: Planlegging og gjennomføring av den neste kongressen i Køben-
havn i 2017, samt en gravminnekonkurranse som skal arrangeres samtidig. Åse Skrøv-
set er oppnevnt som vårt jurymedlem for konkurransen.  
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Foreningens medlemmer
2016 2015 2014 2013 2012

1  Fellesråd / kommuner       342 343 343 352 358
2  Selskap, råd og organisasjoner    60 64 61 62 62

3  Personlige 70 71 76 72 75

Sokneråd (ut fra 2015) 5 5 5

Livsvarige (utgått kategori)  5  6  9 10 10

Æresmedlemmer 2 2 2 2 2
479 486 496 503 512

På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, og i tillegg blir bladet 
Kirkegården sent ut til noen av våre samarbeidsorganisasjoner både i Norge og i Nor-
den. Til sammen er det ved årsskiftet i alt 1250 adresser på listene.  

Publikasjoner
Tidsskriftet Kirkegården er kommet ut med fire nummer i perioden: I september og 
november 2015, og mars og juni 2016. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. 
Redaksjonsutvalg: Driftssjef i Asker Arne Eggen, gravplassrådgiver Åse Skrøvset, samt 
Synnøve Haugstad Sira og Bjarne Kjeldsen fra NFK. 
Faglitteratur for salg: Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Grav-
minner i Gudbrandsdal, Idékonkurranse om formgiving av gravminner og Kirkegårdens 
dag. Boka Kirkegården -et levende kulturminne. I tillegg formidler vi salg av boka  
Gravminner gjennom tusen år av Helge Klingberg. 

Fagdager 2015
Fagdagene i 2015 var lagt til Bergen og Quality Hotel Edvard Grieg. Det var til 
sammen 124 personer som deltok på fagdagene. 
Tema:  Bedre føre var 
Foredrag: Offentlige anskaffelser; hvordan og hvorfor v/spesialrådgivere/advokat Bente 
Vangdal Espenes, KA. Universell utforming -brukervennlighet for alle v/seniorrådgiver 
Frode Røynesdal, Akasia, Bergen. Universell utforming –ved utvidelse av eksisterende 
anlegg: Presentasjon av utvidelse ved Åsane kirkegård v/seniorrådgiver Frode Røy-
nesdal, Akasia, Bergen. Siste nytt fra departementet v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset. 
Aktuell info v/styreleder i NFK Inghild Hareide Hansen. Føre var? -Risikoanalyse og 
beredskap v/seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie, KA. Nye trender i gravformer – og 
konsekvenser, og Gravarealets utforming v/l.ark Rannveig Søndergaard Holm. «Hånd 
i hånd på gravplassene» -Hvordan kommunisere gravplassenes særpreg? v/Anne Bjor-
dal Jønsson, leder gravplassmyndigheten i Bergen. Kommunikasjon og samhandling 
-Møtet mellom kollegaer og pårørende v/Ingebrigt Norbakken, områdeleder drift, 
Bergen. Gravferden skal finne sted med respekt for, hvem? v/rådgiver Bjarne Kjeldsen, 
Kirkegårdsforeningen. Om å lykkes i jobben -mestring av hverdagen v/Trond Albert 
Skjelbred, kommunikasjonsbyrået Nor Pr. 
Befaring til Møllendal gravplass, kapell og krematorium, Åsane kirkegård, og besøk på 
Troldhaugen, Edvard Griegs hjem og private gravsted.
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Kurs og arrangement
Kurs i praktisk gravplassdrift   
6 - 8. oktober 2015 på Gardermoen med 20 delt.
25. - 28. april 2016 i Tromsø med med 29 delt.
Kurset er en grunnopplæring i gravplassdrift, tilpasset Gravplasskolen.
Tema: Gravplassens ulike elementer og funksjoner, Sektorens oppbygging og ansvars-
fordeling, Innføring i lover og regler -med praktiske eksempler, Grunnleggende om 
omregulering, kart, Grunnforhold og drenering, Gravregister, arkivering, gode rutiner, 
Etikk og verdighet, Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnened-
settelse, Gravferdsrutiner i ulike religioner, Praktisk tilrettelegging for urne- og kiste-
gravlegging, Grøntanlegget, Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler, Håndtering av 
gravminner –graveiers og forvalters ansvar, Grunnleggende om kulturminneforvaltning 
og vern, Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen, Befaring til gravplasser 
og krematorium. 
Foredragsholdere: Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver Bjarne Kjeldsen, NFK, 
gartner Eva Marie Larsen, Bærum. 

Kurs i naturvennlig grøntanleggsdrift 
8 - 10. september 2015 i Trondheim med 30 delt. (fullt kurs)
8. - 10. mars 2016 i Stavanger med med 30 delt. (fullt kurs)
Tema: Hvorfor skal vi ha beplantning på gravplassen, Hvilke endringer kan gjøres i 
grøntanlegget, Jorda –det viktigste utgangspunktet for sunne planter, Rett plante på rett 
sted: Plantekjennskap og stell, Gras: Slitestyrke, funksjon og vedlikehold, Vedlikehold 
av veger og stier, Hvordan lage vakre og lettstelte beplantninger, Stell av busker og trær, 
Drifts og vedlikeholdsplan for anlegget, Forslag til beplantning på eget anlegg.  
Ute på kirkegården: Beskjæring og vedlikehold i praksis
Foredragsholdere: Gartner Morten Bragdø, gravplassrådgiver Åse Skrøvset, og avde-
lingsleder i Trondheim Trygve Jensen.

Kurs i administrasjon av gravplasser 1. – 6. november 2015 på Sjømannskirkens 
anlegg El Campanario i Spania. Fullt kurs (30 delt).
Tema: Gravplassenes plass i forvaltningen, Rammene for virksomheten: regelverk 
og økonomi, Arealbehov, Gravplassplan og regulering, Oppdatering av kartverk, 
Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling, Saksbehandlingsrutiner, Døden i 
Spania: Rutiner når nordmenn dør i utlandet, Møte med tros- og livssynssamfunnene, 
Gravplassforvaltningen som livsynsåpen forvaltning, Gravferdsrutiner og gravferd-
byråenes plass, Gravregister, Feste av grav, Gravminner, Gravstellavtaler, Bevaring på 
gravplassen, Befaring til Malaga og Granada der vi så på kirkegårder og krematorium.
Foredragsholdere: gravplassrådgiver Åse Skrøvset, gravplassjef i Bergen Inghild Harei-
de Hansen, avdelingsleder i Trondheim Trygve Jensen, diakon i Sjømannskirken Marta 
Kristin Valvatne, og Carlos Jimenez, begravelsesbyrået Grupo Sur.

Fagdager for krematorier  1. og 2. desember 2015 med 51 deltakere totalt.
Tema: Hvorfor bedriftshelsetjeneste? Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø -oppfølging 
av sykemeldte v/Einar Storaa Koren, HMS-rådgiver/bedriftssykepleier i Stamina Helse 
AS. Askespredning -Godkjenning, rutiner, egnede urner, forvaltning av regelverk v/Per 
Arne Andreassen, avdelingsdirektør jur. avd., og Pernille Gjertsen Moss, saksbehandler. 
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Begge fra Fylkesmannen i Vestfold. «Lik og likskap» som ressurs i lokalt utviklingsar-
beid -Hva kan gjennomføres med dispensasjonssøknad, uten lovendring v/Inghild Ha-
reide Hansen, gravplassjef i Bergen. Offentlige anskaffelser -Innkjøp/kontrahering av 
ovner, innkjøp av urner mm. v/Ola Asp, daglig leder ved Vestfold krematorium. Kister 
og urner -Praktiske utfordringer og godkjenning , Utfordringer ved innsamling av kre-
masjonsstatistikk v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset og rådgiver Bjarne Kjeldsen, Kirke-
gårdsforeningen. Tilrettelegging av sorgriten -Nye trender, urnehenting, urnenedsettelse 
v/Lars Erik Svanholm, Svanholm Begravelsesbyrå. Hvordan nå ut med god informasjon 
om kremasjon? v/art director Yngve Berge Hansen og tekstforfatter Henning Karlsen, 
tenk kommunikasjon. Urnegravpasser v/dosent Kirsten Lunde, ILPP, NMBU.

Faglig råd 
Rådet består av representanter fra Kirkegårdsforeningen, Fagforbundet, Delta, KA, 
HSH gravferd, Norsk bergindustri, og seniorrådgiver i Kirkerådet Per Tanggaard i kraft 
av egen kompetanse. Rådgiver i NFK er sekretær for rådet.  
Det har ikke vært avholdt møter i perioden.
Fra andre halvår av 2016 blir Gravferdsrådet slått sammen med Faglig råd, og deltaker-
antallet utvidet med Den norske presteforening, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og 
det er også sendt invitasjon til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) om 
å være med.  

Krematorienettverket
Krematorienettverket skal fokusere på saker som gjelder kremasjon. Det innbefatter bl.a. 
å fremme forslag og stå som faglig ansvarlig for fagdager, kurs og andre faglige samlinger 
for krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutnin-
ger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.  
Nettverket assisterer også gravplassrådgiveren i utarbeiding av spørsmål til skjemaet for 
innsamling av den årlige kremasjonsstatistikken.  
Medlemmer: Ola Asp (leder), Vestfold krematorium, Anne-Margrethe Brøndelsbo, Oslo, 
Per Øyvind Skrede, Stavanger og Knut Ivar Paulsen, Trondheim. Rådgiver i NFK er 
sekretær for nettverket. Det er avholdt tre møter i perioden.

Fagus
Kirkegårdsforeningen er medlem i foreningen FAGUS - Faglig utviklingssenter for 
grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de også kurs og 
konferanser, samt har spalten ”Fra Fagus spørsmålsbank” i Kirkegården.  
Bjarne Kjeldsen er NFKs representant i Fagus fagråd og Ingrid Marie Eidsten fra San-
defjord er vår representant i styret.
 
Nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for kirke-
gårder og krematorier (NFKK), der vi er representert ved styreleder og nestleder. 
Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging av en nordisk kongress hvert 4. år.  
I 2017 er det Danmark som er lokal arrangør av kongressen, mens NFKK har ansvar 
for programmet, og hver forening skaffer foredragsholdere fra eget land. 
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Sak 3: Regnskap
Styrets forslag til regnskap for 2015, til godkjenning:

Inntekter Regn. 2015  Budsj. 2015 Regn. 2014

Kontingenter 882 644 880 000 855 295
Salg publikasjonar og annonser 224 590 250 000 254 488
Fagdager, årsmøte 788 185 500 000 696 967
Kurs 1 093 082 610 000 930 021
Tilskudd* 0 50 000 0
Andre inntekter 48 497 45 000 74 850
Sum driftsinntekter 3 036 998 2 335 000 2 811 621
Utgifter
Publikasjoner  428 253 400 000  409 117 

Fagdager, årsmøte  603 210 450 000  540 986 
Kurs 928 635 500 000 717 383
Styreutgifter 42 987 40 000 44 164
Kontor, administrasjon 114 984 120 000 141 201
Nordisk samarbeide 18 943 50 000 18 073
Lønnsutgifter 494 464 465 000 495 250

Rådgiver 477 230 465 000 468 495

Prosjekt 5 403 10 000 0

Andre kostnader 29 114 30 000 34 188

Mva-refusjon -143 056 -170 000 -258 124

Sum driftsutgifter 3 000 164  2 360 000 2 610 731

Driftsresultat 36 834 -25 000 200 890

Renteinntekter 22 687 25 000 22 656

Resultat 59 521 0 223 546

Prosjekt: Gravminnesikring Inntekter Utgifter
*Tilskudd fra Kulturdepartementet 150 000 0

Kommentarer til regnskapet:
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på kr. 59 521. God deltakelse på 
kurs og fagdager ga et overskudd på kr. 349 422. Nettoutgifter for bladet Kirkegården 
er kr 210 585, som er litt opp fra i fjor pga noe mindre annonsetilgang og regulering 
av redaktørhonorar. Lønn er fratrukket en sykepengerefusjon på kr 15 480, og 7 % av 
totale lønnskostnader er ført på kontorutgifter for å dekke renhold.  
I tillegg har Kulturdep v/Kirkeavdelingen gitt et tilskudd på kr. 150 000 til prosjekt 
”Gravminnesikring”. Det er ikke påkommet noe utgifter i prosjetet enda. (Se over, samt 
under ”Styrets arbeid”). Styret erklærer at vilkåret for fortsatt drift er tilstede.
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BALANSE 2015 2014
Omløpsmidler:

Bankinnskudd 1 296 081 792 754

Utestående 135 434 129 574
Sum omløpsmidler 1 431 516 922 328
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1.1. 816 988 593 442
Årets resultat 209 521 223 546
Egenkapital pr 31.12. 1 026 509 816 988
Gjeld:
Skyldig skatt, avgifter, lønn 92 916 81 781
Annen kortsiktig gjeld 312 091 23 559
Sum gjeld 405 007 105 340

Sum egenkapital og gjeld 1 431 516 922 328
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Sak 4:  Fastsetting av kontingent
Styret anbefaler 4 % økning av kontingenten for 2017, grunnet generell lønns- og prisstigning.

Sak 5:  Budsjettforslag
Styrets forslag til budsjett for 2017: 

Inntekter Utgifter
Kontingenter 920 000 Publikasjoner 450 000
Salg publikasjonar, annonser 250 000 Fagdager, årsmøte 550 000
Fagdager, årsmøte 730 000 Kurs og studiearrangement 800 000
Kurs 970 000 Styreutgifter 50 000
Tilskudd 50 000 Nordisk samarbeide 80 000
Andre inntekter 55 000 Prosjekt/utvalg 15 000
Renteinntekter 25 000 Kontor, administrasjon 145 000

Lønnsutgifter 525 000
Rådgiver 50 % stilling 505 000
Andre kostnader 40 000
mva-refusjon -160 000

Sum 3 000 000 Sum 3 000 000

Sak 6:  Innkomne saker 
1) Orientering om brukerundersøkelse og forslag til navneendring 
I 2010 vedtok foreningens årsmøte en strategi med tre satsingsområder: Kurs - Informasjons-
virksomhet - Fagdager. Som medlemsorganisasjon er det viktig for NFK å bruke sine ressurser 
på en måte som i størst mulig grad møter medlemmenes behov. Av den grunn ble det i januar 
2016 gjennomført en medlems- og brukerundersøkelse, som vi fikk 192 svar på. Svarene viser 
oss at vi gjør mye riktig, men også noen områder som foreningen kan utvikle seg.  I sum tar vi 
resultatet av spørreundersøkelsen som en tilslutning til satsningsområdene, og at utviklingen 
videre kan skje innenfor dem. 
112 personer svarte på det åpne spørsmålet om foreningen burde skifte navn som følge av at 
benevnelsen i gravferdsloven er endret fra ”kirkegård” til ”gravplass”. Svarene fordelte seg slik: 
34 ville beholde navnet, ev. bruke «Kirkegårdsforeningen», 24 Gravplasskultur, 16 Gravplassfo-
rening, 10 Gravplassforvaltning, 3 Gravplass og krematorie, 3 Gravlund, 2 Gravplassforum.
I tillegg var det 20 som ønsket forskjellige andre varianter.
Styret har kommet til den konklusjon at det er riktig å oppdatere navnet i henhold til ny be-
tegnelse, samtidig som det bygges videre på begrepet kultur. Det forslås derfor for årsmøtet at 
foreningen endrer navn til: Norsk forening for gravplasskultur

Resultatet av spørreundersøkelsen vil bli presentert på årsmøtet. 

2) Utnevning av æresmedlem
I forbindelse med 50-årsjubileet foreslår styret å utnevne Aud Wefald til æresmedlem. Hun var 
en drivende faglig kraft da hun jobbet for foreningen (1986-1994) og i høy grad med å forme 



drift og satsning. Hun var redaktør for fagbladet og ga det ut alene, var medredaktør på an-
nen faglitteratur, gjorde en kjempejobb med Nordisk kongress i Sandefjord og ikke minst 
med den arbeidskrevende og vellykkede gravminnekonkurransen som ble avholdt samtidig.  
Senere har hun vært en kunnskapsrik og ofte brukt bidragsyter ved fagdager og kurs.  
 
Ingen saker er kommet inn fra medlemmene.  

Sak 7: Valg  
Valgkomitèens forslag: 
Valg av leder for to år 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen (gjenvalg) 

To styremedlemmer for to år   
1.  Per Øyvind Skrede, gravlundsjef i Stavanger (ny) 
2.  Torgeir Mathisen, driftsleder for kirkegårdene i Narvik (ny)

To varamedlemmer for ett år
1 vara: Grethe Dihle, kirkeverge i Ytre Enebakk  
2 vara: Anne Kristin Irgens, landskapsarkitekt i Norconsult, Bergen
 
Styrets forslag til valgkomite for 2017   
Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde (leder),  
Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt i Grindaker
Johannes Sørhaug, kirkeverge i Porsgrunn
 
Presentasjon av kandidatene vil bli lagt ut på NFKs nettsider 

Sak8:  Fastsetting av sted for neste årsmøte
Fagdager og årsmøte i 2017 legges til Trondheim.

INFORMASJON OM FAGDAGER 2016
Tid:  6. - 8. september 2016
Sted:  Ambassadeur Hotel, Strømsø Torg 7, Drammen

Møteavgift:  Kr 2.070 for alle medlemmer  
  Kr 2.760 for ikke-medlemmer 

 NB: Etter 30. juni er møteavgiften kr 2.445 / 3.260

Påmelding:  Via våre nettsider www.kirkegaardskultur.no
  Frist 30. juni (Etter den datoen tilkommer et gebyr, se over)

Hotell -dagpakke: Kr 1.965 for lunsj, kaffe og befaring. Ekstra for middag: Kr 655   
 tirsdag og 725 onsdag (for dem som ikke bor på hotellet)

Hotell -overnatting: Kr 4.960 i enkeltrom med full pensjon og befaring
  Kr 4.720 pr pers i dobbeltrom, full pensjon og befaring
  Ekstraovernatting ved ankomst dagen før:
  Kr 1.075 i enkeltrom, kr 750 pr pers i dobbeltrom, inkl. frokost
 
  Program:  Se side 2


