KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
ONSDAGEN DEN 29 MARS 2017
Plats: Stallet bakom Villa Lusthusporten mitt emot Nordiska Museet, Stockholm.
16.00 – 17.15: Årsmötesseminarium
Fredrik Linder, departementsråd, presenterar den nya kulturarvspropositionen.
Moderator vid efterföljande diskussion: Gert Magnusson.
17.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsmötesförhandlingar
Årsmötet öppnas.
Godkännande av kallelseförfarandet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justerare.
Godkännande av dagordningen.
Årsberättelse för 2016 (bilaga 1).
Ekonomisk redovisning och revision:
• Resultat- och balansräkning (bilaga 2)
• Revisionsberättelse (föredras på mötet)
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Budget för år 2016 (bilaga 3).
10. Årsavgift för år 2018 (styrelsen föreslår oförändrad avgift).
11. Verksamhetsplan 2016–2017 (bilaga 4).
12. Eventuella fyllnadsval till styrelsen.
13. Beslut om firmatecknare.
14. Eventuella fyllnadsval av revisorer.
15. Eventuella fyllnadsval till valnämnd.
16. Beslut om representanter till ICOMOS internationella kommittéer
samt beslut om arbetsgrupper och sammankallande i dessa.
17. Beslut om röstberättigade medlemmar vid ICOMOS
generalförsamling (styrelsen föreslår att beslutet delegeras till
styrelsen).
18. Motioner (motioner ska ha inkommit till styrelsen info@icomos.se
senast 15 mars 2017).
19. Informationspunkter:
• Information om ändring av stadgar (bilaga 5).
• Information om ICOMOS etiska principer (bilaga 6).
• Information från ICOMOS internationella kommittéer:
Mural Paintings (Anna Henningsson) och Places of
Religion and Ritual (Henrik Lindblad).
20. Årsmötet avslutas.

Efter årsmötet bjuds på mingel med dryck och tilltugg. Välkomna!

ICOMOS SWEDEN

Box 56029, SE-102 17 Stockholm

www.icomos.se

info@icomos.se

Bankgiro 5603-3699
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Stallet Nordiska Museet

Bilaga 1.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Verksamheten har i allt väsentligt följt den av årsmötet 2016 fastställda verksamhetsplanen
med sina verksamhetsmål, insatsområden och målsättningar. Årsberättelsen följer därför
denna.
1. Styrelsearbetet
Styrelsen för ICOMOS SVERIGE har under året bestått av:
Nils Ahlberg, ordförande
Malin Myrin, vice ordförande
Pernilla Nordström, sekreterare
Jan Melander, kassör
Ulrika Mebus, medlemsansvarig
Jan-Gunnar Lindgren
Staffan Hansing
Lena Palmqvist
Gert Magnusson, adjungerad
Under 2016 har åtta ordinarie styrelsemöten hållits.
2. Medlemmar och medlemsstruktur
Föreningen hade vid årets slut 171 individuella medlemmar och 13 institutionsmedlemmar.
ICOMOS arbetar kontinuerligt med att få en mer representativ spridning av medlemskåren
över landet och till alla yrkesgrupper samt olika ålderskategorier. Vi vill särskilt fokusera på
yngre yrkesverksamma. För att komma vidare i denna strävan har styrelseledamot Ulrika
Mebus utsetts som medlemsansvarig att särskilt ansvara för medlemsrekrytering.
3. Internationella kommittéer och svenska arbetsgrupper
Svenska medlemmar har under året deltagit i möten med de internationella vetenskapliga
kommittéerna på olika håll i världen. Här kan nämnas kommittéerna för 20th Century
Heritage; Cultural Landscapes/Historic Gardens; Economics; Legal, Administrative and
Financial Issues; Historic Towns and Villages; Mural paintings; Stained Glass; Stone; Theory
and Philosophy; Wood. Rapporter från kommittéernas arbete, publikationer etc. läggs löpande
ut på ICOMOS hemsida www.icomos.se. Det årliga mötet för kommittérepresentanterna hölls
i Stockholm den 20 oktober. I styrelsen ansvarar Lena Palmqvist för de internationella
kommittéerna och svenska arbetsgrupperna.
Sveriges representanter i de internationella kommittéerna:
 Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH)
Pål Anders STENSSON, (expert)
 Archaeological Heritage Management (ICAHM) Gert MAGNUSSON
 Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA (ISCCL) Åsa AHRLAND
 Cultural Routes (CIIC) Ylva STENQVIST MILLDE (expert)
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Cultural Tourism (ICTC) Anna HEGETHORN (expert)
Earthen Architectural Heritage (ISCEAH) saknar svensk representant
Economics of Conservation (ISCEC) Christer GUSTAFSSON (expert)
Fortifications and Military Heritage (ICOFort) Thomas ROTH (expert)
Heritage Documentation (CIPA) saknar svensk representant
Historic Towns and Villages (CIVVIH) Nils AHLBERG (expert, hedersmedlem)
Intangible Cultural Heritage (ICICH) saknar svensk representant
Interpretation and Presentation (ICIP) Cornelius HOLTORF (expert)
Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI)
Thomas ADLERCREUTZ (expert)
Mural paintings (ISCWP) Anna HENNINGSSON (expert)
Polar Heritage (ICPH) Håkan JORIKSON (expert)
Risk Preparedness (ICORP) Erika HEDHAMMAR (expert)
Rock Art (CAR) Joakim GOLDHAHN (expert)
Shared Built Heritage (SBH) Ezequiel PINTO-GUILLAUME (expert)
Stained Glass Linda KVARNSTRÖM
Stone (ISCS) Hélène SVAHN GARREAU (expert)
Theory and Philosophy of Conservation and Restoration (ISCTC)
Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM (expert)
Training (CIF) Ola WETTERBERG (expert)
20th Century Heritage (ISC20C) Britt WISTH (expert)
Underwater Cultural Heritage (ICUCH) Andreas OLSSON (expert)
Vernacular Architecture (CIAV) Lena PALMQVIST (expert)
Wood (IWC) Stefan GÜNTHER (expert)

Svenska arbetsgrupper och sammankallande:
 Cultural Tourism, Anna HEGETHORN
 Fortifications and Military Heritage, Thomas ROTH
 Historic Gardens and Landscapes, Åsa AHRLAND
 Mural painting, Anna HENNINGSSON
 Stone, Hélène SVAHN GARREAU
 Training, Ola WETTERBERG
Den 13-16 april anordnades det årliga mötet för International Wood Committee i Falun,
med ett 40-tal deltagare från hela världen, så långväga ifrån som Kanada, Mexiko, Kina,
Korea och Japan, förutom från Skandinavien och Europa. Världsarvet tog emot och
landshövdingen bjöd på middag. Studiebesök gjordes i gruvan och till olika träbyggnader i
Dalarna, bland annat Ornässtugan och Linnés bröllopsstuga. Den 17 april avslutades mötet
med ett studiebesök till Drottningholm. Ett syfte, förutom det vetenskapliga och
professionella utbytet, var att diskutera och driva arbetet med Principles for the Preservation
of Historic Timber Structures framåt. Ett intensivt arbete med detta fortsatte sedan under
hösten, och vid Advisory Committee-mötet i oktober kunde dokumentet godkännas för fastställande vid generalassemblén i Delhi 2017. Primus motor från svensk sida och arrangör av
mötet i Falun har varit Tina Wik.
Linda Kvarnström, svensk representant i kommitteen för Stained Glass, deltog vid ICOMOS
/Corpus Vitrearums XXVIII International Colloquium “Stained Glass in the Residence, from
its Origins to the Present: Glazing and Decorating the Window”. Mötet hölls i Troyes,
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Frankrike, 4-8 juli. Det fokuserade på glasmålningar i profana byggnader, ett område som det
inte forskas lika mycket på som glasmålningar i kyrkor. Omkring 150 personer från Europa
och USA deltog. I samband med seminariet hölls även ett kommittémöte.
Helen Simonsson och Malin Myrin, deltog vid ”13th International Congress on the
Deterioration and Conservation of Stone” som hölls den 6-9 september i Glasgow, Skottland.
Årets tema var “Science and Art – A Future for Stone”. Kongressen samlade denna gång ca
200 deltagare (arkeologer, konservatorer, arkitekter, geologer, kemister, ingenjörer,
konsthistoriker) från över 30 länder. International Scientific Committee on Stone höll möte
den 6 september i samband med kongressen.
Åsa Ahrland, Sveriges representant i Cultural Landscapes/Historic Gardens, deltog i
kommitténs möte i Bath, England den 7-9 september. Vid mötet diskuterades bland annat
internationella charters för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar,
parker och landskap.
Det årliga mötet för International Committee on Legal, Administrative and Financial
Issues hölls den 11-15 oktober i Tallinn, Estland. Möte och seminarium arrangerades av
estländarna med anledning av jubileet för Sveriges, och därmed även Estlands, äldsta
kulturminneslagstiftning, 1666 års Placat och påbudh om gamble monumenter och
antiquiteter. Inför konferensen hade Thomas Adlercreutz, Sveriges representant i kommitteen,
översatt dokumentet till Engelska. Översättningen har lagts ut på ICOMOS hemsida. Ett
flertal svenska ICOMOS-medlemmar deltog i mötet.
Britt Wisth, representant i 20th Century Heritage, deltog vid kommitténs årsmöte som hölls
den 12-13 oktober i Dudley, Birmingham, England. Uppgiften för ISC20C är främst att väcka
intresse för och värna 1900-talets kulturarv där fokus alltmer riktas mot efterkrigstidens
arkitektur. Kommitteen har under de senaste åren tagit fram skriften Madriddokumentet, som
presenterar ett genomtänkt förhållningssätt till ändringar i det moderna kulturarvet.
Sveriges representant i Vernacular Architecture-kommittén är Lena Palmqvist. Rapporter
från tidigare års konferenser är nu under utgivning: Vernacular Architecture Reflections,
Challenges and Future har under 2016 givits ut som en nätpublikation. Lena Palmqvist bidrar
i publikationen med sitt paper ”Craftmanship and the Intangible Cultural Heritage”. Under
utgivning är även publikationen från konferensen i Al Ain, Förenade Arabemiraten 2012,
Vernacular Architecture in the face of change. Lena Palmqvist bidrar i publikationen med sitt
paper “Houses built of clay, straw, sand and firewood – old but not forgotten techniques in
Swedish Vernacular Architecture”.
International Committee on Historic Towns and Villages höll sitt årliga möte i Seoul,
Sydkorea, den 14-18 november. Tema för året var ”Urban Heritage and Sustainability”. Från
svensk sida deltog kommittérepresentanten Nils Ahlberg och Pål Anders Stensson. Förutom
föreläsningar om stadssituationen och ett antal enskilda städer runt om i världen rapporterades
det om läget i Mellanöstern och utmaningarna med återuppbyggnad av de krigshärjade
städerna där. Dessutom behandlades FN:s 2030 Agenda for Sustainable development (2015)
och slutdokumentet från Habitat III, the New Urban Agenda (2016). ICOMOS har deltagit i
arbetet och bidragit till att kulturarvet på olika sätt ingår i dokumenten.
Christer Gustafsson, Sveriges representant i Economics of Conservation, deltog vid
kommitteemöte och seminarium, Cultural Heritage Law and The Built Environment:
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Preserving Outstanding Universal Value in Asia’s Historic Cities. Seminariet genomfördes i
samarbete med ICOMOS Singapore och hölls den 17-18 mars.
Kortare kommittémöten har också ägt rum i samband med Advisory Committee och Scientific
Council i oktober och de individuella medlemmarna har kontakter med sina respektive
kommittéer och enskilda kommittémedlemmar fortlöpande.
Publikationen från det internationella symposiet om ”Medeltida muralmålningar på
kyrkvindar i Östergötland” i Norrköping, september 2015, som arrangerades av den svenska
arbetsgruppen för muralmåleri, publicerades i slutat av 2016 – Medieval Murals in the
Church Attics of Östergötland, redaktörer Anna Henningsson (Sveriges representant i
kommittén Mural Paintings), Charlotta Hanner Nordstrand och Thomas Warscheid.
4. Föreningsaktiviteter och informationsutbyte
Vid årsmötet den 15 mars arrangerades ett seminarium om ”Kulturarv i konflikt”, med
fördrag av Erika Hedhammar, Ingela Chef Holmberg, Gert Magnusson och Pål Anders
Stensson.
På International Day for Monuments and Sites den 18 april, på årets tema ”Heritage of
Sports”, riktades blickarna mot idrottens kulturmiljöer. ICOMOS medlemmar fick då en
specialvisning av Stockholms olympiastadion från 1912 och Tennispaviljongen från 1896
under ledning av Daniel Björk från förvaltningen på Olympiastadion.
I samband med mötet för representanterna i de internationella kommittéerna den 20 oktober
gjordes ett studiebesök på Stenbockska palatset. Bo Monell och Hanna Wistrand från Statens
fastighetsverk berättade om de nyligen påbörjade restaureringsarbetena.
Arbetet att förbättra informationen till medlemmarna har bland annat inriktats på att utveckla
hemsidan mot större tydlighet och användarvänlighet. Detta fortsätter under 2017. Vi gör
också fler separatutskick av konferensinbjudningar och information. Information sprids
dessutom via en öppen Facebooksida som även utgör ett forum för diskussion och
omvärldsbevakning.
5. Internationellt samarbete
Ett viktigt tema under senare år har varit ” Post-Disaster Reconstruction”, särskilt med tanke
på konflikterna i Mellanöstern och en rad allvarliga jordbävningar runt om i världen. Men här
kommer också bränder, översvämningar och annat in. En sak är bebyggelsen med teknikfrågor och autenticitetskrav, men också önskemål om modern standard, ökad tillgänglighet
och säkrare byggnadssätt. Erfarenheter vad gäller processen med ”första hjälpen”, dokumentation, förstärkningsarbeten, prioriteringar och samverkan med alla intressenter har
diskuterats. En viktig sak är mötesplatser, traditioner, det sociala livet och immateriella
värden över huvud taget. I detta ingår att också se till kulturarvet för olika befolkningsgrupper, minoriteter, kvinnor, barn och unga.
Den 30 juni-2 juli medverkade Nils Ahlberg i en workshop om ”Guidelines on Safeguarding
Cultural Significance of Urban Structures Damaged by Armed Conflict” vid det tekniska
universitetet i Cottbus, Tyskland. I september deltog Malin Myrin i en tvådagars workshop på
temat Cultural Heritage in Conflicts arrangerad av Uppsala universitet.
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Den urbana utvecklingen och hållbarhet är andra stora frågor för ICOMOS. Organisationen
har arbetat hårt för att få med kulturarvet i UN 2030 Agenda for Sustainable Development och
i slutdokumentet från Habitat III, New Urban Agenda. Dessa frågor följs nu upp av en internationell arbetsgrupp där Nils Ahlberg och Christer Gustavsson medverkar. Till detta och det
vidare FN-systemet kan man också koppla ICOMOS arbete med kulturarvet som en mänsklig
rättighet, the Rights Based Approach som leds av ICOMOS Norge. Många möten och
konferenser runt om i världen har handlat om dessa frågor.
Årets möte med Europe Group, tillsammans med en endagskonferens med temat
”Reconstructions: European Perspectives”, ägde rum i Aten 6-7 juni. Exempel från Sverige
och andra länder visades. Vid mötet diskuterades också samarbetsformer med EU,
Europarådet och andra organ, samarbete mellan grupper av länder inom Europa och twinning/
stödjande samarbete med enskilda nationalkommittéer med problem i eller utanför Europa,
mm. Världsarvsfrågor och aktuell information om kulturmiljöfrågor internationellt och i olika
länder står alltid på dagordningen. Från svensk sida deltog Nils Ahlberg och Pernilla
Nordström.
I samband med det årliga mötet för ICOMOS International Committee on Legal,
Administrative and Financial Issues som hölls i Tallinn i oktober anordnades ett nordisktbaltiskt ICOMOS-möte. Här diskuterades läget i våra respektive länder, erfarenheter och
samarbete, mm. Ett flertal svenska ICOMOS-medlemmar deltog i mötet.
Ett annat samnordiskt initiativ där ICOMOS SVERIGE, genom Nils Ahlberg, medverkat
gäller ett nytt samarbete kring ”Den nordiska trästaden”. ICOMOS låg bakom det
ursprungliga trästadsprojektet åren kring 1970 och ambitionen är nu att få igång ett samarbete
och skapa ett nätverk av trästäderna, forskningsinstitutioner, myndigheter och andra
intresserade. I Sverige drivs frågan framför allt av Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Nils
Ahlberg höll den avslutande föreläsningen, som hade titeln ”Den nordiska trästaden – hur går
vi vidare?”.
Mötet med Advisory Committee i Istanbul 17-20 oktober samlade deltagare från hela världen.
Det kombinerades med Annual General Assembly och möten med ICOMOS regionala
grupper och Scientific Council samt ett symposium om ”Post-Disaster Reconstruction”,
poster-utställningar och side events. Vid olika studiebesök kunde deltagarna tillsammans
fortsätta diskussionerna om kulturarv och kulturmiljövård i realiteten. Från svensk sida deltog
Nils Ahlberg, och i symposiet även Johan Mårtelius.
Utöver dessa möten har såväl styrelsen som enskilda medlemmar en mängd kontakter med
kulturmiljövården i andra länder via e-post och direkt med kollegor inom ICOMOS
omfattande internationella nätverk, med ett rikt erfarenhetsutbyte och möjlighet att söka
information. Medlemmarna deltar och medverkar med föreläsningar i olika ICOMOSarrangemang i andra länder.
6. Världsarvsfrågor och frågor av principiell karaktär
ICOMOS SVERIGE har under året i såväl skrivelser som underhandsdiskussioner lämnat
synpunkter på utvecklingen i flera världsarv och frågor av övergripande och principiell
karaktär. Men även i vissa andra kulturmiljöfrågor av större betydelse. Via våra kontakter –
både professionella, en engagerad allmänhet och media – får vi fortlöpande information om
aktuella frågor. Samtidigt som världsarven uppfattas som en stor tillgång, främst för besöksnäringen, är de på sina håll utsatta för ett starkt förändringstryck genom framför allt
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storskaliga vindkraftsanläggningar och andra större exploateringar. Under året har bland annat
en planerad storköpsanläggning i Falun, planer på vindkraftverk i anslutning till Hälsingegårdarna och vägdragningarna vid Drottningholm varit på tapeten.
ICOMOS SVERIGE arbetar ständigt för att utveckla medlemmarnas världsarvskompetens
genom olika arrangemang och information. Styrelsen har kontinuerliga kontakter med
Riksantikvarieämbetet, olika länsstyrelser och lokala representanter angående världsarven och
har under året medverkat i det årliga mötet med föreningen Världsarv i Sverige den 11 mars.
På ett seminarium som anordnades av Svenska Unescorådet den 16 mars redogjorde
ICOMOS-medlemmarna Ulrika Mebus och Elene Negussie för världsarvsarbetet, med
utgångspunkt från deras arbete i Visby. Pernilla Nordström deltog i Nordic World Heritage
Conference i Reykjavik, Island, 21-23 september. Under konferensen bildades Nordiska
världsarvsföreningen (Nordic World Heritage Association).
7. Nationellt samarbete
ICOMOS SVERIGE har kontinuerlig kontakt med en lång rad andra organisationer på
kulturarvsområdet, så som Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Europa Nostra - Sverige,
Svenska industriminnesföreningen, ICOM, Sällskapet för restaureringskonst, med flera.
Samarbetet gäller deltagande i möten, allmänt informations- och erfarenhetsutbyte och ibland
yttranden och samarrangemang.
Via våra medlemmar och institutionsmedlemmar samarbetar vi också med organ som
Boverket, Svenska kyrkan, olika universitet och museer. Vi deltar i Svenska Unescorådets
arrangemang, med de breda kontaktytor det innebär. Till samarbetet hör att våra aktiviteter,
där det är möjligt, är öppna även för andra än ICOMOS-medlemmar.
ICOMOS SVERIGE tillhör grundarna för Kulturarv utan Gränser samt den svenska Blue
Shield-organisationen och utser genom detta styrelseledamöter till respektive organisation. I
Kulturarv utan Gränsers styrelse sitter på ICOMOS mandat Malin Myrin och Dzenan Sahovic
och i arbetsgruppen för den svenska Blue Shield-organisationen deltar Erika Hedhammar och
Malin Myrin.
Den 28 oktober uppvaktade styrelsen Kulturdepartementet angående den kommande
kulturarvspropositionen och hade där en diskussion med departementsrådet Fredrik Linder
och Sofia Laurin. Några frågor som diskuterades var det professionella arbetet med
sakkunskap, expertis och expertmyndigheterna; det vidare kulturarvsperspektivet med
världsarvsfrågorna och den internationella erfarenheten; kulturmiljövården i samhällsplaneringen; kulturmiljövårdens kärnområde men också ett vidgat kulturarvsbegrepp, mångfald,
jämställdhet och inkludering.
8. Övriga aktiviteter under året
Under året har den länge emotsedda revideringen av ICOMOS SVERIGES stadgar påbörjats
och en översättning av ICOMOS Ethical Principles är långt framskriden. Stadgerevideringen,
med en anpassning till de nya stadgar för det internationella ICOMOS som antogs vid
generalförsamlingen i Florens i november 2014, har tyvärr dragit ut på tiden, i avvaktan på
nya modellstadgar.
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9. Ekonomisk rapport
Förningens ekonomi är fortsatt god. Under året har föreningen haft 171 enskilda betalande
medlemmar och 13 institutionsmedlemmar. Riksantikvarieämbetet har gett föreningen ett
bidrag om 160 000 kronor för föreningsaktiviteter. Riksantikvarieämbetet har vidare gett ett
bidrag om 233 750 kronor för att täcka kostnader som är förenade med att ordförande Nils
Ahlberg är medlem i ICOMOS Board.
Från och med 2015 gäller ICOMOS nya regler för att betala in medlemsavgifter. Detta
innebar för 2016 att ICOMOS Sverige fakturerade årsavgifterna för 2017 för inbetalning
under hösten 2016. Föreningen fick dock ingen faktura på årsavgifterna från Paris före
årsskiftet vilket innebär att föreningen gjort ett överskott under 2016. Årsavgiften till
ICOMOS för 2017 har fakturerats under januari 2017.

ICOMOS Sweden

Resultatrapport

Sida: 1

Bilaga 2.

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Senaste vernr:

Perioden

Ackumulerat

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag
S:a Nettoomsättning

136 550,00
393 750,00
530 3000,00

136 550,00
393 750,00
530 300,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

530 300,00

530 300,00

Bruttovinst

530 300,00

530 300,00

Övriga externa kostnader
Administration
Styrelse årsmöte
Marknadsföring/kommunikation/hemsida
ICOMOS Board
Nord/EU samarbete
Intern. kommitteer - resebidrag
Avgift till ICOMOS Paris
Bankkostnad
S:a Övriga externa kostnader

-9 251,50
-23 216,27
-1 955,00
-233 495,00
-79 803,00
-60 057,00
-30 769,20
-1 250,00
-379 649,97

-9 251,50
-23 216,27
-1 955,00
-233 495,00
-79 803,00
-60 057,00
-30 769,20
-1 250,00
-379 649,97

S:a Rörelsens kostnader

-379 649,97

-379 649,97

150 650,03

150 650,03

150 650,03

150 650,03

150 650,03

150 650,03

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

218,78
218,78

218,78
218,78

S:a Resultat från finansiella investeringar

218,78

218,78

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

150 868,81

150 868,81

150 868,81

150 868,81

Resultat före skatt

150 868,81

150 868,81

Beräknat resultat

150 868,81

150 868,81

1
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ICOMOS Sweden

Sida: 2 Bilaga 2.

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Senaste vernr:

Ing balans

Period

Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1930
SHB Checkkonto 325 602 212
1940
SHB Depåkonto 233 325 999
S:a Kassa och bank

472 708,02
166 299,60
639 007,62

150 650,03
218,78
150 868,81

623 358,05
166 518,38
789 876,43

639 007,62

150 868,81

789 876,43

639 007,62

150 868,81

789 876,43

Eget kapital
2010
Eget kapital
2099
Årets resultat
S:a Eget kapital

-494 979,26
-144 028,36
-639 007,62

-144 028,36
-639 007,62
-6 840,45
-150 868,81
-150 868,81 6 -789 876,43

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-639 007,62

-150 868,81

S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT

0,00

0,00

-789 876,43

0,00

Bilaga 3.

Förslag till budget 2017 för ICOMOS Sverige
Budget 2017
Intäkter
Medlemsavgifter enskilda

64 000

medlemsavgifter institutioner

90 000

Verksamhetsbidrag RAÄ
Räntor mm

165 000
0

ICOMOS Board Raä tilläggsbeslut

233 750

Summa intäkter

552 750

Kostnader

2017

Årsavgift till ICOMOS Paris 2017

94 000

Adm. inkl kostnader för styrelse- och
årsmöten

50 000

Seminarier och arrangemang

30 000

Marknadsföring/kommunikation/hemsida
Medlemmars resor och resestipendium

5 000
40 000

ICOMOS Board

233 750

Resestipendium till GA Delhi 2017

250 000

Summa kostnader

702 750

I skrivande stund har vi inte fått besked om storleken på
verksamhetsbidraget från RAÄ och budgeten baseras därför på
tilldelningen förra året. Vi har dock, på grund av generalförsamlingen
i Delhi, sökt mer medel i år och hoppas på ett större anslag.
Underskottet i budgeten beroende på GA Delhi 2017 finansieras
genom att sparade medel används för detta ändamål.

Bilaga 4.

ICOMOS SWEDEN
INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

VERKSAMHETSPLAN 2016-2017
FÖR ICOMOS SVERIGE
Antagen av årsmöte 2016-03-15
ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars
övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden.
Organisationen har till uppgift att definiera, utveckla och vara pådrivande vad gäller principer och
normer för kulturarvets bevarande, liksom i frågor som gäller utbildning, forskning och praktisk
verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda
åligganden knutna till världsarvskonventionen. ICOMOS Sverige är en av ICOMOS
nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.
SYFTE
ICOMOS Sverige har enligt stadgarna som ändamål att:
1) I Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön, såväl enskilda
monument och deras omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse.
2) Verka för att internationella rekommendationer och konventioner som är tillämpbara på svenska
förhållanden blir kända och beaktade.
3) Till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska
förhållanden.
4) Verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhetsområdet, andra
intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det
internationella samarbetet på expertnivå.
5) Sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet, såsom symposier, kongresser,
utställningar etc.
VISION
Med syftet att stärka kulturarvets roll i samhällsutvecklingen är ICOMOS Sverige en organisation
för professionellt arbetande inom kulturmiljöområdet. Kunskapsutbyte och kompetensutveckling är
ICOMOS kärna. ICOMOS Sverige vill vara ett välfungerande nätverk, både på det nationella och
internationella planet, ett forum för professionella diskussioner. Vi slår vakt om rollen som
internationellt expertorgan med särskilt ansvar för världsarvsfrågorna och kulturarvsfrågor av
internationell räckvidd.
ICOMOS inriktning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang.
Vi ämnar under den kommande treårsperioden att särskilt diskutera kulturarvsfrågor med hänsyn
till: Långsiktig och hållbar samhällsutveckling - Kulturell frihet och kulturell mångfald - Demokrati
och mänskliga rättigheter.
VERKSAMHETSMÅL OCH INSATSOMRÅDEN
Verksamhetsmålen gäller på kort och på lång sikt. Insatser för att nå respektive mål har definierats.
Insatsområden är listade i prioritetsordning.

ICOMOS SWEDEN

Box 56029, SE-102 17 Stockholm

www.icomos.se

info@icomos.se

Bankgiro 5603-3699

ICOMOS SWEDEN
- De internationella kommittéerna och motsvarande svenska arbetsgrupper
De internationella vetenskapliga kommittéerna inom olika specialområden är ryggraden i ICOMOS
verksamhet. ICOMOS medlemmar har genom dessa möjlighet att delta i en kontinuerlig
diskussion. För närvarande finns det också svenska arbetsgrupper som motsvarar kommittéerna för:
Cultural Tourism, Historic Gardens/Cultural Landscapes, Stone, Training, Mural Painting,
Fortifications and Military Heritage.
Internationella möten för respektive kommitté hålls som regel en gång per år. De svenska
representanterna har gemensamma möten en till två gånger per år. Nationellt finns en person som
är sammankallande för de svenska representanterna och som håller kontakten med ICOMOS
centralt i dessa frågor.
Målsättning på lång sikt
Målsättningen på lång sikt är att det finns en svensk kontaktperson till varje internationell kommitté
som har relevans för svenskt vidkommande samt att det finns svenska arbetsgrupper motsvarande
dessa kommittéer som bedriver en aktiv verksamhet.
Målsättning 2016-2017
Målsättningen för ICOMOS Sverige under de närmsta åren är att öka det internationella utbytet.
Detta ska ske genom att dels verka för att fler representanter ges tillfälle att delta vid de
internationella kommittémötena och dels genom att representanterna sprider den information de har
fått med sig från mötena till övriga medlemmar. Kunskapsspridningen sker genom rapporter som
publiceras på hemsidan men kan också ske i form av diskussionsseminarier eller liknande som
representanterna tar initiativ till.
Den sedan flera år planerade nya internationella kommittén om Religious Heritage kommer av allt
att döma starta sin verksamhet under 2016 och vi räknar då med att skapa en ny svensk arbetsgrupp
motsvarande den.
International Scientific Comittee on Wood kommer att hålla sitt årliga möte i Falun 13-17 april. Ett
särskilt syfte med mötet är att slutföra den pågående revideringen av Principles for the Preservation
of Historic Timber Structures. Huvuddelen av arrangemanget utgörs av en konferens som ska vara
öppen för kommitténs medlemmar men också för övriga ICOMOS-medlemmar och andra. Det ingår
också site visits i Falun, Dalarna och Stockholm. Träbyggandets centrala betydelse för svensk och
nordisk gör detta till ett mycket viktigt arrangemang.
Detta insatsområde/målområde är kopplat till samtliga punkter i ICOMOS ändamål enligt
stadgarna.
- Föreningsaktiviteter och informationsutbyte
Årsmöte hålls varje år i mars. I samband med detta anordnas ett seminarium och ibland någon
social aktivitet. Utöver detta arrangeras i styrelsens regi någon medlemsseminarier eller annan
aktivitet per år. I någon av de svenska representanterna och/eller arbetsgrupperna regi arrangeras
som regel också något seminarium per år.
En av ICOMOS Sveriges främsta målsättningar är att främja informationsutbytet och sprida
kunskap om internationell verksamhet samt den professionella diskussionen och utbytet mellan
olika yrkeskategorier. Detta görs genom att anordna diskussioner kring aktuella frågor i form av
medlemsseminarier. Ett ytterligare syfte med seminarierna är att styrelsen genom dessa kan
säkerställa att dess prioriteringar och ageranden i olika frågor stöds av medlemmarna.
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Utöver seminarier och andra aktiviteter sker informationsutbyte huvudsakligen genom hemsidan.
Dessutom vidarebefordras mer riktad information till arbetsgrupper eller direkt till enskilda medlemmar genom direktutskick per mejl.
Målsättning på lång sikt samt för 2016-2017
ICOMOS Sveriges målsättning är att ytterligare utöka samarbetet kring seminarier och aktiviteter
med andra kulturvårdande organisationer. Dessutom kommer vi att uppmuntra de svenska
representanterna, arbetsgrupperna och enskilda medlemmar att arrangera seminarier och aktiviteter
inom sina respektive områden.
Temat för International Day for Monuments and Sites den 18 april 2016 är i år Heritage of Sports
och kontakter har tagits med GIH för ett samarbete.
Denna rubrik är kopplad till samtliga punkter om ICOMOS ändamål enligt stadgarna.
- Internationellt samarbete
Vart tredje år äger ICOMOS generalförsamling rum. En gång om året möts Advisory Committee
som består av ordförandena i nationalkommittéerna och i de internationella kommittéerna. Varje år
hålls också ett möte med ordförandena i de europeiska kommittéerna. Dessutom finns ett
kontinuerligt informationsutbyte mellan länderna.
Sedan länge finns ett samarbete mellan ICOMOS-kommittéerna i Norden vad gäller arbetet i
exekutivkommittén, frågor inför generalförsamlingarna och frågor av gemensamt intresse.
Projektsamarbete och samverkan för att driva speciella frågor inom
internationella ICOMOS kan även gälla andra länder i Östersjöområdet.
Målsättning på lång sikt
Målsättningen på lång sikt är att den svenska nationalkommittén ska vara fortsatt starkt delaktig i
det internationella arbetet. Ytterligare en målsättning är att förstärka det nordiska samarbetet och
tillsammans med övriga nordiska kommittéer driva viktiga frågor inom det internationella
ICOMOS.
Målsättning 2016-2017
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2016-2017 är att verka för ett brett svenskt deltagande i
kommande generalförsamling (2017) och att aktivt delta i Advisory Committee och andra
administrativa möten inbegripet Europamöten. Det kan noteras att Sverige var väl representerat vid
generalförsamlingen i Florens 2014. Fokus kommer också vara på förberedelser inför European
Cultural Heritage Year 2018.
Med anledning av ICOMOS nya stadgar som antogs vid generalförsamlingen i Florens (november
2014) kommer även svenska ICOMOS stadgar att uppdateras och revideras. Översättning av
ICOMOS Ethical Principles ska göras samordnat med denna stadgerevidering.
Detta målområde är främst kopplat till punkt 2,3 och 5 i ICOMOS ändamål enligt stadgarna.
- Världsarvsfrågor och frågor av principiell karaktär
Världsarvsfrågorna har en central roll i ICOMOS arbete inom de nationella kommittéerna och
därmed också för dess enskilda medlemmar. Det har noterats att det finns oklarheter i samspelet
mellan nationell och internationell nivå i frågor som rör världsarven. Det internationella ICOMOS
har därför beslutat att utarbeta riktlinjer för detta samspel.
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ICOMOS Sverige ska ha beredskap för att agera när världsarven utsätts för hot. Världsarven är
prioriterade men vi ska även kunna agera och vara remissinstans i andra ärenden som är principiellt
betydelsefulla.
Målsättning på lång sikt samt för 2016-2017
ICOMOS Sverige ska på lämpligt sätt följa upp arbetet med att utveckla riktlinjer för samverkan
mellan ICOMOS internationellt och nationellt och därefter formulera målsättningar för hur vi på
lång sikt ska arbeta med världsarven på nationell nivå.
Vi har på senare år noterat att de svenska världsarven till del är utsatta för en stark förändringspress
och hot mot deras värden. I synnerhet gäller detta genom byggande av storskaliga
vindkraftsanläggningar. Utvecklingen aktualiserar behovet av en diskussion om hur världsarvens
värden ska kunna tas till vara på ett bättre sätt. ICOMOS SVERIGE vill i sammanhanget främst vara
en diskussionspartner som med sina kunskaper och erfarenheter kan bidra till konstruktiv diskussion
och att finna bra lösningar.
Vi strävar efter ett djupare samarbete med föreningen Världsarv i Sverige och har fått en inbjudan
till deras årsmöte i mars 2016, vilket kan vara ett steg i önskad riktning.
Denna rubrik är främst kopplad till punkt 1 av ICOMOS ändamål enligt stadgarna.
- Nationellt samarbete
Det internationella ICOMOS är rådgivare och samtalspart till Unesco och andra internationella
samarbetsorgan. På den nationella nivån är målsättningen att Svenska ICOMOS ska ha en motsvarande funktion. ICOMOS för idag regelbundna samtal med Riksantikvarieämbetet. Tillsammans
med ICOM, IFLA och ICA har ICOMOS under 2014 etablerat en svensk Blue Shield organisation.
ICOMOS har även samarbete och gemensamma aktiviteter med bl.a. Svenska Unescorådet,
Sällskapet för restaureringskonst, Kulturarv utan Gränser och Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Målsättning på lång sikt samt för 2016-2017
Målsättningen på lång sikt är att ha fortlöpande kontakt om samarbeten med myndigheter,
institutioner och organisationer inkl. utbildningsväsendet som berör kulturarvet. Dessutom behöver
samarbetet med våra institutionsmedlemmar utvecklas.
Målsättningen för ICOMOS Sverige under de närmsta åren är att fortsätta arbetet inom Blue Shield
Sverige. Ytterligare mål är att få till ett bra samarbete med näraliggande organisationer kring
gemensamma seminarier och andra aktiviteter.
Detta insatsområde är kopplat till samtliga punkter om ICOMOS ändamål enligt stadgarna.
- Medlemsstruktur
Föreningen är ett expertorgan för enskilda och institutioner inom kulturmiljövårdens område. Alla
relevanta yrkeskategorier och verksamhetsområden bör finnas med. Föreningen kan också ha
stödjande medlemmar. ICOMOS bör även sträva efter att få fler institutionsmedlemmar.
Alla medlemmar har en viktig insats att göra här genom att informera presumtiva nya medlemmar,
enskilda så väl som institutioner. Våra internationella representanter och medlemmarna i
arbetsgrupperna är särskilt viktiga med tanke på deras möjlighet att informera om vad som sker
internationellt.
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Målsättning på lång sikt
Målsättningen på lång sikt är att öka antalet medlemmar, både enskilda och institutioner samt att få
bättre spridning av medlemsskaran över landet. Vi bör särskilt fokusera på yngre yrkesverksamma.
Detta görs lämpligast genom riktad information till studenter på berörda utbildningar.
Målsättning 2016-2017
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2016-2017 är att fortsätta arbetet med att analysera
medlemsstrukturen; hur medlemmarna fördelar sig geografiskt och fördelningen av yrkeskategorier
och kompetenser.
ICOMOS Sveriges mål under det kommande åren är att se över formen för samverkan med
institutionsmedlemmarna.
Denna rubrik är kopplad till samtliga punkter om ICOMOS ändamål enligt stadgarna.
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Preliminärt förslag till revidering av stadgar för
Svenska nationalkommittén av ICOMOS / ICOMOS Sverige
Vid ICOMOS generalförsamling 2014 beslutades om en omfattande revidering av
ICOMOS internationella stadgar. Till följd av det finns ett behov av att revidera
även den svenska nationalkommitténs stadgar. Nedanstående preliminära förslag
till reviderade stadgar innehåller både innehållsmässiga förändringar och
anpassningar till de nya internationella stadgarna och till de modellstadgar för
nationalkommittéer som antogs av ICOMOS internationella styrelse 2016.
Detta preliminära förslag presenteras för årsmötet 2017. Därefter är planen att det
ska granskas/godkännas av internationella ICOMOS och vid behov revideras inför
ett antagande på årsmötet 2018.
/ Styrelsen 2017-03-05

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Genomstruken text föreslås strykas eller ändras.
Kursiverad text är flyttad till eller behandlas på annan
plats i stadgarna.

Understruken text är ny jämfört med nuvarande stadgar.
Språkliga ändringar som inte ändrar betydelsen är inte
markerade.

STADGAR FÖR SVENSKA
NATIONALKOMMITTÉN AV ICOMOS

Stadgar för ICOMOS Sverige

Antagna 1992-02-27, §7 ändrad 1995-03-23, §3 ändrad
8 mars 2005, §3 och 4 ändrade 2006-03-08

Antagna 1992-02-27. Senast ändrade XXXX-XX-XX.

§1. Kommitténs namn och sekretariat
[Svenska nationalkommittén av ICOMOS (ICOMOS
SWEDEN) är en sammanslutning för de svenska
medlemmarna i International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS). Kommittén arbetar som en ideell
förening. -Flyttat till 2. Ändamål]
Dess sekretariat är förlagt till Riksantikvarieämbetet,
Stockholm.

1. Namn
Föreningens namn är ICOMOS Sverige.

§2. Ändamål
Svenska nationalkommittén av ICOMOS (ICOMOS
SWEDEN) är en sammanslutning för de svenska
medlemmarna i International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS). Kommittén arbetar som en ideell
förening.

2. Ändamål
ICOMOS Sverige (nedan kallad Föreningen) är en ideell
förening för de i Sverige boende eller verksamma
medlemmarna i International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS). Föreningen utgör den svenska
nationalkommittén av ICOMOS*.
* När namnet ICOMOS används fristående menas i dessa
stadgar den internationella organisationen.

Nationalkommittén skall i Sverige verka för den
målsättning som är fastställd i ICOMOS stadgar av den 22
maj 1978.
Kommittén skall sålunda
- i Sverige och internationellt främja vård och bevarande
av kulturmiljön, såväl enskilda monument och deras
omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av
kulturhistoriskt intresse,

ICOMOS Sverige

3. Verksamhet
Föreningen ska
- i Sverige och internationellt främja vård och bevarande
av det materiella och immateriella kulturarvet,
- utgöra ett ett forum för diskussion och
erfarenhetsutbyte, samt en del av det internationella
expertnätverket, för yrkesverksamma och olika organ
inom kulturarvsområdet,
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-

-

-

-

-

-

-

verka för att internationella rekommendationer och
konventioner som är tillämpbara på svenska
förhållanden blir kända och beaktade,
till ICOMOS och andra intresserade internationella
organ förmedla kunskap om svenska förhållanden,
verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar
inom verksamhetsområdet, andra intresserade organ och
personer, såväl inom som utom landet, med särskilt
ansvar för det internationella samarbetet på expertnivå,

-

sprida upplysningar och rapporter om internationell
verksamhet, såsom symposier, kongresser, utställningar
etc.

-

-

-

-

uppmärksamma principiellt viktiga frågor och
utvecklingstendenser, sprida kunskap om dessa samt
initiera diskussion, idédebatt och forskning,
bidra i frågor som gäller utbildning och
kompetensutveckling och till en stärkt roll i
samhällsplaneringen för yrkesverksamma inom
kulturarvsområdet,
samverka med ICOMOS och andra internationella och
nationella aktörer i världsarvsarbetet,
arbeta för de svenska världsarven och deras fortbestånd,
verka för att internationella konventioner,
rekommendationer och andra normgivande texter
rörande kulturarvet blir kända och beaktade i Sverige,
till ICOMOS och andra intresserade internationella
organ förmedla kunskap om svenska förhållanden,
verka för samarbete och informationsutbyte mellan
svenska föreningar inom verksamhetsområdet, andra
intresserade organ och personer, såväl inom som utom
landet, med särskilt ansvar för det internationella
samarbetet på expertnivå,
i Sverige sprida upplysningar och rapporter om
internationell verksamhet inom verksamhetsområdet,
såsom symposier, kongresser, utställningar och skrifter,
främja deltagande i det internationella kulturarvsarbetet,
i övrigt verka för de mål och utföra den verksamhet som
beskrivs i ICOMOS stadgar och som beslutas av
ICOMOS.

§3. Medlemskap
Nationalkommittén består av fyra kategorier medlemmar:
enskilda medlemmar,
institutionsmedlemmar,
stödjande medlemmar och
hedersmedlemmar.

4. Medlemskap
Föreningen har fyra medlemskategorier:
- Individuella medlemmar
- Institutionsmedlemmar
- Stödmedlemmar
- Hedersmedlemmar

Enskild medlem skall vara verksam inom område som
berör vård och bevarande av kulturmiljön.

Individuell medlem kan den bli som har expertkunskap
inom något av föreningens verksamhetsområden eller den
som bedriver studier för att uppnå sådan expertkunskap.

Rösträtt tillkommer enskild medlem och en vederbörligen
utsedd representant för varje institutionsmedlem. Valbar
till förtroendeuppdrag är enskild medlem.
Medlem utses av styrelsen efter skriftlig ansökan, utom
hedersmedlem som utses av årsmötet.
Utträde ur nationalkommittén kan ske efter skriftlig
begäran. Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som
inte betalat sin avgift.
Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta medlem som
aktivt motverkar ICOMOS ändamål.
Till ICOMOS Sverige associerad person kan utses av
styrelsen.
ICOMOS Sverige

Institutionsmedlem kan institution, företag eller
organisation bli som har expertkunskap inom föreningens
verksamhetsområde.
Stödmedlem kan individ, institution, företag eller
organisation som vill stödja föreningens verksamhet bli.
Stödmedlemmar har ingen rösträtt.
Hedersmedlem kan utses av ICOMOS generalförsamling i
enlighet med ICOMOS stadgar.
Medlemskap i Föreningen ger också medlemskap i
ICOMOS.
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Medlem utses av styrelsen efter skriftlig ansökan, utom
hedersmedlem som utses av årsmötet.

4.1. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till Föreningens
styrelse. Ansökan ska innehålla CV eller annan
dokumentation som styrker att kraven för medlemskap
uppfylls.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
4.2. Medlemmars åtaganden
Som medlem i Föreningen förbinder man sig att följa:
- ICOMOS Sveriges stadgar
- ICOMOS stadgar
- ICOMOS Etiska principer
- beslut fattade av Föreningens årsmöte och styrelse
- beslut fattade av ICOMOS generalförsamling och
styrelse

§4. Avgift
Enskild medlem, institutionsmedlem och stödjande
medlem betalar årsavgift, i vilken ingår av ICOMOS
fastställd avgift till den centrala organisationen.

4.3. Medlemsavgift
Medlem ska betal av årsmötet fastställd medlemsavgift.
Vid beslut om avgiftens storlek ska årsmötet ta hänsyn tas
till ICOMOS riktlinjer för medlemsavgifter och att
avgiften även inkluderar av ICOMOS fastställd avgift till
ICOMOS. Årsmötet kan besluta om reducerad
medlemsavgift för vissa grupper som till exempel
studenter eller unga medlemmar.
Medlem som betalar medlemsavgift får ICOMOS
medlemskort.

Rösträtt tillkommer enskild medlem och en vederbörligen
utsedd representant för varje institutionsmedlem.

4.4. Rösträtt
Varje individuell medlem och hedersmedlem har en röst.
Varje institutionsmedlem har rätt att utse en representant
med en röst.
Förutsättningen för att ha rösträtt är att man har betalat
medlemsavgift för aktuellt år.
4.5. Kommunikation
Kommunikation till medlemmar sker via e-post, brev eller
på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Medlemmar
ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

Utträde ur nationalkommittén kan ske efter skriftlig
begäran.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som inte betalat
sin avgift.
Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta medlem som
aktivt motverkar ICOMOS ändamål.

ICOMOS Sverige

4.6. Utträde och uteslutning
Utträde ur Föreningen kan ske efter skriftlig begäran till
styrelsen.
Medlem som efter påminnelse inte betalar medlemsavgift
inom angiven tid anses vilja träda ut ur föreningen.
Föreningen eller ICOMOS kan utesluta eller vidta andra
åtgärder mot medlem som aktivt motverkar ICOMOS
verksamhet eller som på annat sätt bryter mot dessa
stadgar.
Styrelsen beslutar om utträde och uteslutning ur
föreningen. Beslut om sanktioner kan också tas av
ICOMOS enligt artikel 7 i ICOMOS stadgar.

Preliminärt förslag till revidering av stadgar 2017-03-05

3

4.7. Överklagande av beslut om medlemskap
Beslut fattade av Föreningens styrelse i frågor som gäller
ansökan om medlemskap, utträde eller uteslutning kan
överklagas till ICOMOS Board genom att en framställan
till ICOMOS internationella sekretariat*.
Föreningens styrelse ska rätta sig efter beslut fattade av
ICOMOS Board.
* Rätten att överklaga utgår från ICOMOS stadgar artikel
7. Kontaktuppgifter till ICOMOS internationella
sekretariat finns på www.icomos.org.
§5. Organisation
Nationalkommitténs organ är årsmöte, styrelse, revisorer,
valnämnd och arbetsgrupper.

5. Organisation
Föreningen har följande organisation och representation:
- Årsmöte
- Styrelse
- Revisorer
- Valberedning
- Kontaktpersoner för de internationella kommittéerna
(International Scientific Committees, ISC).
- Nationella arbetsgrupper.
- Röstberättigade vid ICOMOS generalförsamling.

§6. Årsmöte
Årsmöte hålls under första kvartalet. Kallelse med
föredragningslista utsänds till samtliga medlemmar minst
tre veckor före årsmötet.

6. Årsmöte
Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas under första kvartalet varje år.
Kallelse med dagordning ska sändas till samtliga
medlemmar minst tre veckor före årsmötet. Årsmötet ska
vara öppet för alla medlemmar.

Vid årsmötet sker
- val av styrelse, två revisorer och valnämnd.
Förtroendeuppdrag skall normalt ges på tre år,
- prövning av frågan om godkännande av årsberättelse och
revisionsberättelse,
- fastställande av budget och årsavgift,
- beslut om tillsättning av arbetsgrupper och
sammankallande i dessa,
- beslut om kontaktpersoner till ICOMOS internationella
kommittéer.
Vid årsmötet närmast före ICOMOS General Assembly
fastställs dessutom lista på röstberättigade medlemmar vid
generalassemblén.

Fråga som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara
sekreteraren tillhanda 14 dagar före mötet.
ICOMOS Sverige

Förslag till dagordning för årsmötet upprättas av styrelsen.
Följande ärenden ska avhandlas på ordinarie årsmöte:
- Val av mötesordförande
- Val av två justerare tillika rösträknare
- Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
- Redogörelse för årsberättelse
- Ekonomisk redogörelse
- Revisorernas redogörelse
- Fastställande av resultat-och balansräkning
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av verksamhetsplan
- Fastställande av budget för innevarande år
- Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
- Val av styrelse, däribland ordförande och kassör
- Val av revisorer
- Val av valberedning
- Beslut om röstberättigade medlemmar vid ICOMOS
nästkommande generalförsamling
- Behandling av inkomna motioner.
Fråga som medlem önskar ta upp på årsmötet ska vara
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
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Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Vid val
skiljer lotten.
Föreningens styrelseledamöter har inte rösträtt i fråga om
styrelsens ansvarsfrihet.
6.1. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen finner det
nödvändigt eller när minst 20 procent av Föreningens
medlemmar begär det.
Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för
vilka mötet begärts.
Kallelseförfarande och mötesordning är i övrigt desamma
som för ordinarie årsmöte.

§7. Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, skattmästare och fyra övriga ledamöter.
Den är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst
utslagsgivande.

7. Styrelsen
Mellan årsmötena företräds Föreningen av styrelsen.
Styrelsen tecknar föreningens firma och ansvarar för:
- den dagliga verksamheten
- ekonomisk förvaltning och redovisning
- insamling och överföring av medlemsavgifter till
ICOMOS
- rekrytering av medlemmar
- att vid behov utse kontaktpersoner till ICOMOS
internationella vetenskapliga kommittéer.
- att vid behov bilda svenska arbetsgrupper kopplade till
ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer och
utse sammankallande i dessa.
Styrelsen får i enstaka eller bestämd grupp av ärenden
överlåta beslutsrätt till en ledamot.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, skattmästare och fyra övriga ledamöter.

7.1. Styrelsens sammansättning och val av styrelse
Styrelsen ska normalt bestå av åtta ledamöter. Årsmötet
kan vid behov besluta om annat antal ledamöter.
Ledamöterna väljs normalt för en period av tre år vid
årsmötet som infaller närmast efter ICOMOS stora
generalförsamling.
Bland ledamöterna väljer årsmötet varje år en ordförande
och en kassör. Styrelsen fördelar inom sig övriga
funktioner.

Valbar till förtroendeuppdrag är enskild medlem.

Bara individuella medlemmar och hedersmedlemmar kan
väljas till styrelseledamöter.
Om en styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag under sin
period kan styrelsen vid behov tillsätta en ny ledamot
fram till nästkommande årsmöte då fyllnadsval ska ske.

ICOMOS Sverige
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Den är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst
utslagsgivande.

7.2. Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna
är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande
8. Revisorer
Vid årsmötet väljs två revisorer.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
Föreningens räkenskaper. Revisorerna har rätt att, närhelst
de önskar, ta del av alla handlingar som rör Föreningens
verksamhet och ekonomi.
Revisionsberättelse ska föreligga före årsmötet.

§8. Valnämnd
Valnämnden består av tre ledamöter, varav en
sammankallande. Till årsmötet lämnar valnämnden förslag
till styrelseledamöter och revisorer.

9. Valberedning
Valberedningen utses av årsmötet. Valberedningen ska
bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande. Till
årsmötet lämnar valberedningen förslag till val av
styrelseledamöter och revisorer.
10. Ekonomi
10.1. Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.
10.2. Arvoden och ersättning
Arvoden eller annan ersättning för arbete utfört av
styrelsen eller andra medlemmar i föreningen ska följa
grunder som bestäms av årsmötet.
11. ICOMOS generalförsamling
ICOMOS högsta beslutande organ är dess
generalförsamling.
11.1. Deltagande
Alla medlemmar i ICOMOS har rätt att delta i
generalförsamlingen.
11.2. Rösberättigade
Varje nationalkommitté har ett bestämt antal röster vid
generalförsamlingen. Föreningens årsmöte utser vilka
medlemmar i Föreningen som ska vara röstberättigade.
Den tilldelade rösträtten är fri.
Varje Institutionsmedlem har rätt att utse en representant
som kan tilldelas rösträtt.
Årsmötet kan delegera beslut om röstberättigade till
styrelsen.

ICOMOS Sverige
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§9. Arbetsgrupper, kontaktpersoner till de
internationella kommittéerna
För att närmare studera tekniska, metodiska, vetenskapliga
eller andra frågor kan särskilda arbetsgrupper utses.
Utomstående experter kan tillkallas. Arbetsgrupperna kan
vara kontaktorgan till ICOMOS internationella
kommittéer.
Arbetsgrupper och kontaktpersoner till de internationella
kommittéerna lämnar årsrapport till styrelsen.

12. Internationella vetenskapliga kommittéer
ICOMOS har internationella vetenskapliga kommittéer
(International Scientific Committees, ISC) för ett antal
verksamhetsområden.
Medlem i ICOMOS kan själv ansöka om medlemskap i en
ISC. Vid ansökan om medlemskap ska en kopia av
ansökan sändas till Föreningen.
12.1. Kontaktpersoner
Styrelsen kan utse en medlem att vara Föreningens
kontaktperson i en ISC. En kontaktperson ska följa
Föreningens riktlinjer för kontaktpersoner.
12.2. Nationella arbetsgrupper
Styrelsen kan besluta att bilda svenska arbetsgrupper
kopplade till de internationella vetenskapliga
kommittéerna. Varje sådan arbetsgrupp ska ha en
sammankallande person och en verksamhetsplan.

§10. Stadgeändring, nationalkommitténs upphörande
Förslag till ändring av stadgarna skall bifogas kallelsen till
årsmötet. Förslag skall vara sekreteraren tillhanda senast
15 december. Beslut fattas med 2/3-dels majoritet av de
närvarande, röstberättigade medlemmarna.

För upplösning av nationalkommittén krävs beslut vid två
på varandra följande årsmöten. Beslutet fattas med enkel
majoritet.
Om kommittén vid tidpunkten för upplösning äger några
tillgångar skall dessa överlämnas till
Riksantikvarieämbetet för ändamål som överensstämmer
med kommitténs syften.

ICOMOS Sverige

13. Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna skall bifogas kallelsen till
årsmötet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex
veckor före årsmöte. Beslut om ändring ska fattas med minst
2/3-dels majoritet av de närvarande, röstberättigade
medlemmarna.
14. Upplösning
För upplösning av Föreningen krävs beslut vid två på
varandra följande årsmöten. Beslut om upplösning ska fattas
med 2/3-dels majoritet av de närvarande, röstberättigade
medlemmarna.
Om föreningen vid tidpunkten för upplösning äger några
tillgångar ska dessa i första hand användas för att reglera
skulder och outnyttjade delar av bidrag ska återbetalas.
Eventuella återstående tillgångar ska överlämnas till
ICOMOS.
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Bilaga 6.

ICOMOS Etiska principer i engelskspråkigt original och svensk översättning
Den svenska översättningen är en tolkning av de engelska och franska originaltexterna. Vid oklarhet ska originaltexterna ha tolkningsföreträde.

ICOMOS Ethical Principles

ICOMOS etiska principer

These Ethical Principles were adopted by the 18th
General Assembly (Florence, 2014) to replace the Ethical Commitment Statement adopted by the 13th General Assembly (Madrid, 2002).

Dessa etiska principer antogs av den 18:e generalförsamlingen (Florens, 2014).
Den svenska översättningen och tolkning presenterades för årsmötet 2017.

Preamble
The International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS) is a non-governmental organisation whose
objective is to further the conservation of cultural heritage (monuments, groups of buildings and sites) in
their tangible and intangible aspects, and their full diversity and authenticity.
ICOMOS accomplishes its objective through its network of members and Committees, its activities and
cooperation with other organisations. ICOMOS members share common principles while reflecting the diversity of specialisations and competencies in the field
of cultural heritage conservation.

Inledning
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) är en icke-statlig organisation vars syfte är att
främja bevarandet av kulturarv (monument, bebyggelsemiljöer och andra kulturmiljöer), i dess materiella och
immateriella form och i all dess mångfald och autenticitet.
ICOMOS verkar genom sitt nätverk av medlemmar och
kommittéer, sin verksamhet och sitt samarbete med
andra organisationer. ICOMOS medlemmar utgår från
gemensamma principer men kan ha olika specialisering och kompetens inom kulturarvsområdet.

The ICOMOS Ethical Principles specify the responsibilities of ICOMOS members and its bodies towards
cultural heritage conservation and in connection with
ICOMOS.

Dessa etiska principer anger vilket ansvar ICOMOS
medlemmar och organ har i kulturvårdsfrågor och i relation till ICOMOS.

Article 1 Application
a The Ethical Principles shall apply to all members of
ICOMOS. In addition, the Ethical Principles shall
apply to all National and International Scientific
Committees and other ICOMOS bodies. Hence,
provisions pertaining to "members" shall apply to
Committees and other ICOMOS bodies as well, with
the necessary and appropriate changes.
b By joining ICOMOS and by maintaining their ICOMOS membership, members signify their agreement to adhere to these Ethical Principles.

Artikel 1 Tillämpning
a De etiska principerna ska gälla för alla medlemmar i
ICOMOS. Dessutom ska de gälla för alla nationalkommittéer, internationella vetenskapliga kommittéer och andra ICOMOS-organ. Bestämmelser avseende "medlemmar" ska alltså också, med nödvändiga justeringar, gälla för kommittéer och andra
ICOMOS-organ.
b Genom att bli medlem i ICOMOS och genom att bibehålla sitt medlemskap, samtycker medlemmarna
till att följa dessa etiska principer.

Article 2 Ethical Principles related to cultural heritage
a ICOMOS members advocate and promote the conservation of cultural heritage and its transmission to
future generations in accordance with the aims of
ICOMOS.
b ICOMOS members advocate and encourage respect for cultural heritage. They make every effort
to ensure that the uses of and interventions to cultural heritage are respectful.
c ICOMOS members recognise the economic, social
and cultural role of heritage as a driver of sustainable local and global development.

Artikel 2 Etiska principer med anknytning till kulturarvet
a ICOMOS medlemmar förespråkar och främjar bevarande av kulturarvet så att det kan överlämnas till
kommande generationer i enlighet med ICOMOS
mål.
b ICOMOS medlemmar förespråkar och uppmuntrar
respekt för kulturarvet. De gör allt för att se till att
användning av och ingrepp i kulturarvet sker med
respekt.
c ICOMOS medlemmar är medvetna om den ekonomiska, sociala och kulturella betydelse kulturarvet

d ICOMOS members acknowledge and respect the
diverse tangible and intangible values of cultural
heritage that enrich human culture and that may
hold different meanings for different groups and
communities.
e Where cultural heritage is in immediate danger or at
risk, ICOMOS members offer all possible assistance that is practicable and appropriate, provided
that it does not put their own health and safety or
that of others in jeopardy.

har som drivkraft för hållbar lokal och global utveckling.
d ICOMOS medlemmar erkänner och respekterar de
olika materiella och immateriella kulturvärden som
berikar människans kultur och som kan ha olika betydelser för olika grupper och samhällen.
e När kulturarv är i omedelbar fara eller hotas ska
ICOMOS medlemmar erbjuda all tänkbar hjälp som
är praktiskt möjligt och lämpligt, förutsatt att det inte
sätter den egna eller andras hälsa och säkerhet i
fara.

Article 3 Ethical Principles related to the public and
communities
a ICOMOS members acknowledge that they have a
general moral obligation to conserve cultural heritage and to transmit it to present and future generations, and a specific obligation for activities conducted under their own authority.
b ICOMOS members use their best endeavours to
ensure that the public interest is taken into account
in decisions relating to cultural heritage.
c ICOMOS members acknowledge the value of community involvement in cultural heritage conservation. They collaborate with people and communities
associated with cultural heritage.
d ICOMOS members recognise the co-existence of
cultural values provided that these do not infringe
human rights and fundamental freedoms as enshrined in the Universal Declaration of Human
Rights or other international instruments.
e ICOMOS members support the promotion of public
awareness, including appreciation of, access to and
support for cultural heritage, at the local and global
level.

Artikel 3 Etiska principer i relationer till allmänheten och samhället
a ICOMOS medlemmar är införstådda med att de har
en moralisk skyldighet att bevara kulturarvet för nuvarande och kommande generationer, och en särskild skyldighet för verksamhet som bedrivs under
eget ansvar.
b ICOMOS medlemmar gör sitt bästa för att det allmännas intresse ska beaktas i beslut som rör kulturarvet.
c ICOMOS medlemmar erkänner värdet av medborgarinflytande inom kulturvården. De samarbetar
med människor och grupper som har koppling till
kulturarvet.
d ICOMOS medlemmar är medvetna om att olika kulturvärden kan samexistera under förutsättning att
dessa inte strider mot grundläggande mänskliga frioch rättigheterna enligt FN:s deklarationer eller
andra internationella överenskommelser.
e ICOMOS medlemmar ska främja allmänhetens
medvetenhet om, uppskattning av, tillgång till och
stöd för kulturarvet, på lokal och global nivå.

Article 4 Ethical Principles related to Best Practice

Artikel 4 Etiska principer relaterade till goda förebilder
a ICOMOS medlemmar ger så bra professionella råd
och tjänster de kan om kulturvård inom sitt expertområde.
b ICOMOS medlemmar ska ta del av de policydokument som antagits av ICOMOS generalförsamling.
De ska hålla sig informerade om internationella
konventioner, rekommendationer och riktlinjer som
rör kulturarv och som antagits av Unesco eller
andra internationella organisationer och som är tilllämpliga i deras arbete.
c ICOMOS medlemmar utföra sitt arbete på ett professionellt sätt och i god samverkan.
1 ICOMOS medlemmar är objektiva, noggranna
och vetenskapliga i sina metoder.
2 ICOMOS medlemmar upprätthåller, förfinar och
uppdatera sina kunskaper om kulturvård.
3 ICOMOS medlemmar är införstådda med att kul-

a ICOMOS members give the best professional advice and services they can on cultural heritage conservation within their area of expertise.
b ICOMOS members must take cognisance of the
doctrinal texts adopted by the ICOMOS General Assembly. They inform themselves about the international conventions, recommendations and operational guidelines related to cultural heritage adopted
by UNESCO and other international organisations
that apply to their work.
c ICOMOS members conduct their work in a professional and collaborative manner.
1 ICOMOS members are objective, rigorous and
scientific in their methods.
2 ICOMOS members maintain, refine and update
their knowledge on cultural heritage conservation.
3 ICOMOS members acknowledge that cultural

heritage conservation work requires an interdisciplinary approach and promote cooperation with
multi-disciplinary teams of professionals, decision makers and all stakeholders.
4 ICOMOS members are respectful of cultural and
linguistic diversity.
5 ICOMOS members ensure that the general
scope and context of their work, including constraints of any kind, are adequately explained.
6 ICOMOS members make sure that complete,
durable and accessible records are made of the
conservation activities for which they are responsible. They ensure that such documentation
is placed in a permanent archive as promptly as
possible, and made publicly accessible when
this is consistent with cultural and conservation
objectives.
d ICOMOS members carrying out work on cultural
heritage use all reasonable skill, care and diligence
to ensure that decisions on cultural heritage conservation are well founded and informed.
1 ICOMOS members ensure that their decisions
on cultural heritage conservation are based on
sufficient knowledge and research and on current standards for good practice.
2 ICOMOS members make every effort to ensure
that viable options are explored, and that chosen
options are adequately justified.
3 ICOMOS members make every effort to ensure
that important decisions on projects for the conservation of cultural heritage are not taken solely
by the author of the project but are the result of
a collective and interdisciplinary reflection.

turvårdsarbete kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt och verkar för samarbete med tvärsektoriella grupper bestående av yrkesverksamma, beslutsfattare och intressenter.
4 ICOMOS medlemmar respekterar kulturell och
språklig mångfald.
5 ICOMOS medlemmar är tydliga med att förklara
vilket sammanhang de verkar i och vilka eventuella begränsningar de har.
6 ICOMOS medlemmar ser till att bevarandeåtgärder som de ansvarar för dokumenteras och att
dokumentationen är fullständig, hållbar och tillgänglig. De ser till att dokumentationen placeras
i ett permanent arkiv så snart som möjligt och
göras tillgängliga för allmänheten när detta är
förenligt med kultur- och bevarandemålen.
d ICOMOS medlemmar som utför arbete på kulturarvet göra sitt bästa för att säkerställa att beslut är
välgrundade.
1 ICOMOS medlemmar säkerställer att deras beslut i kulturvårdsfrågor bygger på tillräcklig kunskap och forskning samt gällande normer för
god praxis.
2 ICOMOS medlemmar gör allt de kan för att säkerställa att alternativa förslag utreds, och att
valda förslag är väl motiverade.
3 ICOMOS medlemmar gör allt för att säkerställa
att viktiga beslut om bevarande av kulturarvet
inte fattas av enbart en projektansvarig utan är
resultatet av gemensamma och tvärvetenskapliga överväganden.

Article 5 Ethical Conduct
a ICOMOS members conduct all their activities in an
open, upright, tolerant, independent, impartial and
accountable manner.
1 ICOMOS members must avoid, or as appropriate properly disclose, any real or apparent conflict of interest that could compromise the independent, impartial and objective nature of their
work. ICOMOS Members and Committees must
not accept or offer gifts, largesse or other inducements that could affect or be seen to affect
their independence.
2 ICOMOS members must avoid being judges in
their own cause: when they are involved in work
concerning a specific site and also participating
in advisory or decision-making bodies of local or
national authorities, they must not take part in
any decisions relating to that site.
3 ICOMOS members must respect the confidential
nature of any data, including documents, opinions and discussions, to which they have had
access in the course of their activities.

Artikel 5 Etiskt uppförande
a ICOMOS medlemmar bedriver all sin verksamhet
på ett öppet, ärligt, tolerant, oberoende, opartiskt
och ansvarigt sätt.
1 ICOMOS medlemmar måste undvika, eller i förekommande fall meddela, verklig eller tänkbar
intressekonflikt som skulle kunna äventyra ett
oberoende, opartiskt och objektivt arbete.
ICOMOS medlemmar och kommittéer får inte ta
emot eller erbjuda gåvor, bidrag eller andra incitament som kan påverka eller anses påverka
deras oberoende.
2 ICOMOS medlemmar måste undvika att vara
domare i sin egen sak: när de är inblandade i arbetet med ett objekt och samtidigt deltar i rådgivande eller beslutande organ för lokala eller nationella myndigheter, får de inte delta i några beslut som rör deras objekt.
3 ICOMOS medlemmar måste respektera den
konfidentiella karaktären av alla data, inklusive
dokument, yttranden och diskussioner, som de

b ICOMOS members respect and recognise the intellectual work of others. They must quote, reference
and publish in an accurate and faithful way the intellectual, material and practical contributions of others.
c ICOMOS members must clarify whether the professional views and opinions they express are their
personal views or those of the institution they represent.
d ICOMOS members oppose misrepresentations and
false information on cultural heritage and conservation activities; they oppose any concealment or manipulation of data and findings.

har fått tillgång till i samband med sin verksamhet.
b ICOMOS medlemmar respekterar och erkänner
andras arbete och immateriella rättigheter. De
måste korrekt citera, referera och hänvisa till andras
arbeten.
c ICOMOS medlemmar måste klargöra om de åsikter
och synpunkter som de framför är deras personliga
eller om de står för den institutionen de representerar.
d ICOMOS medlemmar motsätter sig förvrängning
och falsk information om kulturarv och bevarande;
de motsätter sig att data och resultat döljs eller manipuleras.

Article 6 Ethical Principles related to ICOMOS and
its members
a ICOMOS members are collegial, loyal and considerate towards other members.
b ICOMOS members foster the exchange of
knowledge through sharing of information and experience within ICOMOS, in particular at the international level.
c ICOMOS members mentor junior colleagues and
share knowledge and experience in a spirit of intergenerational solidarity.
d ICOMOS members must not use their position
within ICOMOS, or confidential information obtained
through their work for ICOMOS, for their personal
advantage.
e ICOMOS members carrying out work at the request
of ICOMOS must comply with any specific principles developed by the ICOMOS Board for such activities. Hence, ICOMOS members involved in work
concerning the Convention for the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage (1972) must
comply with the attached “Policy for the implementation of the ICOMOS World Heritage mandate” and
its updates.
f ICOMOS members act responsibly towards the association and enhance and uphold its reputation
and sustainability.
1 ICOMOS members must respect the ICOMOS
Statutes and those of their National Committees,
and the By-laws of their International Scientific
Committees.
2 ICOMOS members must not put the financial
standing of ICOMOS and its Committees at risk.
3 ICOMOS members must be mindful that the
ICOMOS name and logo belong to ICOMOS.
4 ICOMOS members must not act or speak on behalf of ICOMOS or one of its Committees, without the authority of the relevant body and in
such cases must strictly adhere to its institutional positions.

Artikel 6 Etiska principer relaterade till ICOMOS
och dess medlemmar
a ICOMOS medlemmar är kollegiala, lojala och omtänksamma mot andra medlemmar.
b ICOMOS medlemmar främjar utbyte av kunskap
genom utbyte av information och erfarenheter inom
ICOMOS, särskilt på internationell nivå.
c ICOMOS medlemmar stödjer yngre kollegor och
dela kunskap och erfarenheter i en anda av solidaritet mellan generationerna.
d ICOMOS medlemmar får inte använda sin position
inom ICOMOS, eller konfidentiell information som
erhållits genom sitt arbete för ICOMOS, för personlig vinning.
e ICOMOS medlemmar som utför arbete på uppdrag
av ICOMOS måste följa de principer som utvecklats
av ICOMOS styrelsen för sådant arbete. Därav
följer att ICOMOS medlemmar som deltar i arbete
relaterat till världsarvskonventionen (1972) ska följa
“Policy for the implementation of the ICOMOS
World Heritage mandate” och dess uppdateringar.
f

ICOMOS medlemmarna agerar ansvarsfullt gentemot föreningen, förbättrar och upprätthålla dess anseende och ställning.
1 ICOMOS medlemmar måste respektera
ICOMOS och sin nationalkommittés stadgar och
sina internationella vetenskapliga kommittéers
regler.
2 ICOMOS medlemmar får inte äventyra ICOMOS
och dess kommittéers finansiella ställning.
3 ICOMOS medlemmar måste vara medvetna om
att ICOMOS namn och logotyp tillhör ICOMOS.
4 ICOMOS medlemmar får inte agera eller tala
som representant för ICOMOS eller någon av
dess kommittéer utan tillstånd från det organet.
När man för ICOMOS talan ska man föra den institutionens talan.
5 Den som kandiderar till en post inom ICOMOS
får bara använda metoder som är tillgängliga för

5 Candidates for office within ICOMOS may campaign by means accessible to all ICOMOS members; they must not mobilise government, public
or private organisations to campaign on their behalf.
Article 7 Implementation and amendments
a The ICOMOS National and International Scientific
Committees shall disseminate the Ethical Principles
and ensure their implementation.
b Failure to act in conformity with the Ethical Principles may constitute misconduct. Alleged instances
of misconduct shall be reviewed and discussed with
the member concerned and may after review result
in sanctions, as set out in Article 7 of the ICOMOS
Statutes.
c ICOMOS National and International Scientific Committees may set additional ethical principles provided that they are not in contradiction to the ICOMOS Statutes, to these Ethical Principles and any
other relevant ICOMOS doctrinal text.
d The Ethical Principles shall be reviewed at least
every six years by the ICOMOS Board who shall
submit a report to the General Assembly in conformity to Article 10 of the Statutes. Any amendments to the ICOMOS Ethical Principles shall be
adopted by the ICOMOS General Assembly on the
proposal of the Board.

alla ICOMOS medlemmar; de får inte mobilisera
statliga, offentliga eller privata organisationer i
kampanjen för egen räkning.

Artikel 7 Genomförande och tillägg
a ICOMOS Nationella kommittéer och internationella
vetenskapliga kommittéer ska sprida de etiska principerna och säkerställa genomförandet.
b Underlåtenhet att agera i enlighet med de etiska
principerna kan leda till åtgärder. Påstådda underlåtelser ska granskas och diskuteras med den berörda medlemmen och kan efter granskning leda till
sanktioner i enlighet med artikel 7 i ICOMOS stadgar.
c ICOMOS Nationella kommittéer och internationella
vetenskapliga kommittéer kan anta ytterligare etiska
principer, förutsatt att de inte strider mot ICOMOS
stadgar, mot dessa etiska principer eller mot andra
relevanta ICOMOS-doktriner.
d De etiska principerna ska ses över minst vart sjätte
år av ICOMOS [internationella] styrelse som ska
lämna en rapport till generalförsamlingen i enlighet
med artikel 10 i stadgarna. Styrelsen kan föreslå
ändringar av de etiska principerna för generalförsamlingen.
Om ICOMOS generalförsamling antar ändringar av de
etiska principerna ska även den svenska översättningen och tolkningen anpassas efter dessa.

