HANDLINGSPLAN FOR ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN (IJM) for 2012/13
Styret har følgende forslag til handlingsplan for kommende periode:
1.

Medlemspleie
Forbedre og øke kommunikasjonen og informasjonen mellom styret og medlemmene.
Oppgradere hjemmesiden med tilgang til gjestebok og bruke den aktivt. Om nødvendig kjøpe
ekspertise til å utarbeide et godt konsept.
Fast påminnelse om linken til vår hjemmeside på hjemmesiden til JM. (Avtale med JM)
Arrangere minitreff i år som ikke har generalforsamling. ( Eks. minitreff på Voss.)
Oppfordre medlemmene rundt i landet til å finne et møtested, hvor man kan treffes
på faste datoer og tidspunkt.

2.

Dugnad på JM.
Kreml.
Fullføre oppgraderingen av Kreml slik at den kan benyttes til overnatting under opphold på
JM.
Gammelmetten.
På forespørsel svarte bl.a. Susan følgende:
Gammelmetten er fredet, men det betyr ikke at man ikke kan gjøre noe med bygningene. Det
er både lovlig og ønskelig med jevnlig vedlikehold. Større arbeider må godkjennes av
Riksantikvaren. Det er MI som er eier, og det er eiers plikt å vedlikeholde egne kulturminner,
også de som er fredet.
IJM må jobbe aktivt for å få til et samarbeide med MI og Riksantikvaren som kan føre til
avtale om framtidig vedlikehold og finansiering.

3.

Hjelpe Bjørn`s samlinger med formalisering og tilgjengelighet.
Bjørn skriver bl.a. : Når det gjelder mitt prosjekt, så håper jeg at IJM skal benytte den for alt
det den er verdt, bl.a. til å synliggjøre oss for myndighetene. Da får jo de årene jeg har holdt
på i min “video kjeller” en verdi for mange og en større mening enn en privat hobby.
Det er viktig for meg å dele dette historiske materialet med alle som er interessert. Til og med
de som aldri har vært på JM.

4.

Arbeide for å oppnå observatør-status i “Samarbeidsutvalget for miljø (SUM) for Jan
Mayen”.
SUM ble formelt opprettet sommeren 1997 og skal bidra til å sikre best mulig koordinering
og bruk av kompetanse som gjelder forvaltning av naturressurser og kulturminner, samt
forurensning på Jan Mayen. Ledelse og sekretariat for utvalget ligger hos Fylkesmannen i
Nordland.
SUM skal bl.a.:
- Sørge for god og fortløpende informasjons- og kunnskapsutveksling mellom etater og
institusjoner.
- Identifisere, diskutere og komme med forslag til nye forskningsbehov og forvaltningstiltak.
- Gi anbefalinger til råd og utvalg som jobber med relevante spørsmål knyttet til Jan Mayen.
- Samordne logistikk og feltaktiviteter for deltakende etater og institusjoner i forbindelse
med aktiviteter på Jan Mayen.

