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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. ICOMOS Sverige ska i Sverige och internationellt främja vård och bevarande av det
materiella och immateriella kulturarvet.
SYFTE
ICOMOS Sverige ska enligt stadgarna:
- utgöra ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte
- vara en del av det internationella expertnätverket för yrkesverksamma och olika organ inom
kulturarvsområdet
- 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 rekommendationer, konventioner och andra normgivande texter rörande
kulturarvet blir kända och beaktade i Sverige
- till ICOMOS och andra relevanta 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.
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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. ICOMOS Sverige slår vakt om rollen som internationellt
expertorgan med särskilt ansvar för världsarvsfrågorna och kulturarvsfrågor av internationell räckvidd.
VERKSAMHETSMÅL OCH INSATSOMRÅDEN
ICOMOS inriktning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang. Inom
ICOMOS diskuteras kulturarvsfrågor med hänsyn till: Hållbar samhällsutveckling - Kulturell frihet och
mångfald - Demokrati och mänskliga rättigheter.
ICOMOS Sverige ämnar under den kommande treårsperioden att arbeta för att stärka ICOMOS roll som
expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt samarbetet och utbytet med andra
organisationer. Som ett led i detta avser ICOMOS Sverige att öka antalet medlemmar. Särskilt fokus
kommer att ägnas åt att öka antalet yngre medlemmar.
ICOMOS Sveriges vision och inriktning för den kommande treårsperioden utgår från ICOMOS stadgar och
samt från de resolutioner som antogs av ICOMOS generalförsamling i december 2017, se sammanfattning
nedan.
The 19th General Assembly of ICOMOS adopts the following missions as the objectives and strategies of
the ICOMOS General Programme 2018 – 2020: Foster active and wide membership links and connections
for an empowering engagement in the future of heritage conservation. Share research and knowledge of
ICOMOS members through active participation, exciting initiatives and solid partnerships. Act as leaders
in cultural heritage conservation to manage better the challenges of the future. Nurture the strong ICOMOS
network of expertise to benefit society
1. 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 kulturarvsdiskussion.
Internationella möten för respektive kommitté hålls som regel en gång per år. De svenska representanterna
har gemensamma möten en gång per år. Nationellt finns en person som är sammankallande för de svenska
representanterna och som håller kontakten med ICOMOS centralt i dessa frågor. Det finns ett fåtal svenska
arbetsgrupper som motsvarar kommittéerna.
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, att utsedd kontaktperson arbetar aktivt för kommittén samt att det
finns svenska arbetsgrupper motsvarande dessa kommittéer som bedriver en aktiv verksamhet.
Målsättning 2018 - 2020
Målsättningen för ICOMOS Sverige under de närmsta åren är att väsentligt öka det internationella
samarbetet och utbytet inom ICOMOS. Detta ska ske genom att dels verka för att fler representanter ges
tillfälle att delta vid de internationella kommittémötena och dels genom att representanterna aktivt sprider
den information de har fått med sig från mötena till övriga medlemmar. Kunskapsspridningen ska ske
genom rapporter som publiceras på ICOMOS hemsida samt i form av diskussionsseminarier eller liknande.
De utsedda representanterna ansvarar för kunskapsspridning inom sitt ämnesområde och förväntas ta
initiativ till aktiviteter som främjar detta verksamhetsmål.
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Kommittéernas verksamheter rapporteras årligen till styrelsen för årsberättelse inför årsmötet samt för
rapportering till ICOMOS internationella sekretariat. Styrelsen kommer under de närmsta åren att se över
arbetet med de internationella kommittéerna, mandatperioder, krav på rapportering etc. med syfte att öka
samarbetet och utbytet inom ICOMOS.
2. Medlemsutveckling
Föreningen är ett expertorgan för enskilda och institutioner inom kulturmiljövårdens område. För att leva
upp till ICOMOS åtaganden och målsättningar krävs många aktiva medlemmar inom alla relevanta
yrkeskategorier och verksamhetsområde.
Det är nödvändigt för ICOMOS få fler medlemmar, liksom att få bättre spridning av medlemsskaran
åldersmässigt och geografiskt.
Målsättning på lång sikt samt för 2018 - 2020
Målsättningen är att öka antalet medlemmar, både enskilda medlemmar och institutioner. Under den
kommande treårsperioden kommer särskild fokus att ägnas åt att öka antalet yngre medlemmar. För detta
planerar styrelsen riktade aktiviteter och insatser.
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.
3. Internationellt samarbete
ICOMOS generalförsamling äger rum en gång per år med en större generalförsamling vart tredje år. 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 och övriga länder i Östersjöområdet vad gäller arbetet i ICOMOS Board, frågor inför generalförsamlingarna och andra frågor av
gemensamt intresse. Dessa möten har under de senaste åren hållits regelbundet.
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 samarbetet inom Norden samt med andra
länder i Östersjöområdet och tillsammans med övriga kommittéer driva viktiga frågor inom det internationella ICOMOS.
Målsättning 2018 - 2020
Målsättningen för ICOMOS Sverige under den kommande treårsperioden är att verka för ett brett
deltagande från Sveriges sida i kommande större generalförsamling (2020) samt ett aktivt deltagande vid
Advisory Committee och andra administrativa ICOMOS-möten.
4. Nationellt samarbete
Det internationella ICOMOS är rådgivare och samtalspart till Unesco och andra internationella samarbetsorgan. På den nationella nivån är målsättningen att ICOMOS Sverige ska ha en motsvarande funktion.
ICOMOS har samarbete och gemensamma aktiviteter med bl.a. Svenska Unescorådet, Sällskapet för
restaureringskonst, Kulturarv utan Gränser och Svenska byggnadsvårdsföreningen.
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Målsättning på lång sikt samt för 2018 - 2020
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
ICOMOS institutionsmedlemmar utvecklas.
Målsättningen för ICOMOS Sverige under de närmsta åren är att utöka samarbetet med ovan nämnda
organisationer samt aktivt söka samarbete med näraliggande organisationer kring gemensamma aktiviteter
som seminarier, skrivelser etc.
5. 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. ICOMOS Sverige ska ha beredskap för att agera när världsarven utsätts för
hot. Världsarven är prioriterade. ICOMOS ska även ha beredskap att agera och vara remissinstans i andra
ärenden som är principiellt betydelsefulla.
ICOMOS Sverige utgår i sitt arbete från gällande riktlinjer för samverkan mellan ICOMOS internationellt
och nationellt. ICOMOS Sverige har ett bra samarbete med föreningen Världsarv i Sverige.
Målsättning på lång sikt samt för 2018 - 2020
ICOMOS Sverige har på senare år noterat att en del av de svenska världsarven är utsatta för en stark
förändringspress. Utvecklingen aktualiserar behovet av kontinuerliga diskussioner om hur världsarvens
värden ska kunna tas till vara på ett bättre sätt. ICOMOS agerar i detta sammanhang i första hand som en
diskussionspartner som med sina kunskaper och erfarenheter kan bidra till konstruktiv diskussion och till
att finna bra lösningar.
6. 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 representanternas och/eller arbetsgruppernas 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.
Utöver seminarier och andra aktiviteter sker informationsutbyte huvudsakligen genom ICOMOS hemsida
och Facebooksida. Dessutom vidarebefordras mer riktad information till arbetsgrupper eller direkt till
enskilda medlemmar genom direktutskick per mejl.
Målsättning på lång sikt samt för 2018 - 2020
ICOMOS Sveriges målsättning är att utöka samarbetet kring seminarier och aktiviteter med andra
organisationer. Representanterna i de internationella kommittéerna, arbetsgrupperna, enskilda medlemmar
och institutionsmedlemmar uppmuntras aktivt av styrelsen att arrangera seminarier och aktiviteter inom
sina respektive områden.
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