NYHETSBREV
April 2012

www.icomos.se

INNEHÅLL
Ordförande har ordet…...................................................................................................... 3
Aktuellt............................................................................................................................... 4
Internationella kulturmiljödagen den 18 april............................................................................................4

Medlemsfrågor ................................................................................................................... 5
Nya styrelsemedlemmar............................................................................................................................5
Nya representanter i kommittéer och arbetsgrupper .................................................................................5
Nya medlemmar .......................................................................................................................................6
Medlemmar uppmanas att registrera sig i ICOMOS databas.......................................................................6

Årsmöte 2012 ..................................................................................................................... 6
Protokoll från årsmötet .............................................................................................................................6

ICOMOS SWEDEN Nyhetsbrev nr. 2 2012.
Redaktör: Malin Myrin. Kontakt: malin.myrin@icomos.se
Förstasidans foto: Hansastaden Visby; tema för årets Internationella kulturmiljödag den 18 april är världsarv.
(Foto: Malin Myrin)

2

Kerstin Westerlund Bjurström
Ordförande ICOMOS SWEDEN

Ordförande har ordet
Nu har årsmötet varit och ny styrelse är vald. Vi har fått två nya ledamöter, vilka tillför styrelsen
välbehövlig kompetens och kontakter bl. a. från länsstyrelsearbete respektive från forskning och
utbildning. De presenteras nedan under rubriken information från årsmötet.
Den av styrelsen presenterade verksamhetsplanen med vision för framtiden, med mål på kort och lång
sikt uppskattades. Man saknade dock en vision för ICOMOS SWEDEN:s egen verksamhet. Ett sådant
tillägg ha styrelsen nu gjort varför vår vision för framtiden nu är:
-

kulturarvsfrågorna har fått en större tyngd och upplevs som en angelägenhet för alla,
kulturmiljö ses som en oumbärlig resurs i samhällsutvecklingen kulturellt, ekonomiskt, socialt
och ekologiskt,
kulturmiljösektorn ses som en drivande, respekterad och efterfrågad tillgång i utvecklingen
mot ett i alla avseenden hållbarare samhälle,
världsarvskonventionens roll i Unescos arbete för fred, mänskliga rättigheter, säkerhet och
frihet är känd och allmänt respekterad
medlemskap i ICOMOS är en självklarhet för den som är verksam inom område som berör
vård och bevarande av kulturmiljö.

Vi kan komma att fila på texten med tiden. Kanske kan stadgarnas text vård och bevarande av
kulturmiljö kännas för begränsande idag. Visst indikerar ordet berör att såväl vårt perspektiv och som
vårt verksamhetsfällt är bredare. Men antagligen är det inte tydligt nog i en text som också utåt ska
kommunicera vilka vi är idag. Arbete med kulturmiljö innehåller så mycket mer än att vårda och
bevara. Synpunkter på detta mottas självklart med tacksamhet. Behovet av strategiskt arbete med att
ge kulturmiljöfrågorna större tyngd i det allmänna medvetandet verkade alla som var med på årsmötet
vara överens om. Samma gäller att förbättra möjligheterna for oss befattningshavare i olika roller att
verka liksom om behovet av att bli fler och att förstärka och förtydliga ICOMOS funktion som
expertnätverk.
Nu hoppas jag att många medlemmar kommer till vårt diskussionsseminarium ”ICOMOS och
världsarven” den 18 den april. Den ”internationella kulturmiljödagen” instiftades av Unesco 1983 på
initiativ av ICOMOS. I år fyller världsarvskonventionen fyrtio år, därav årets tema.
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Aktuellt
Internationella kulturmiljödagen den 18 april
Tema: Världsarv
ICOMOS inbjuder till workshop för att belysa årets tema
Plats: Historiska museet
Datum och Tid: 18 april 2012, kl. 14.30 – 17.30
Världsarvskonventionen har nu funnits i 40 år och har varit en av UNESCO:s mer framgångsrika
konventioner. Konventionen har undertecknats av 188 av FN:s medlemsländer och är därmed den
konvention som flest länder har undertecknat. De länder som undertecknat konventionen erkänner att
de har en skyldighet att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och att överlämna
kultur- och naturarv till framtida generationer för fortsatt förvaltning. Under sin 40 åriga historia har
konventionen genomgått en remarkabel utveckling i arbetet med att säkerställa mänskligheten
gemensamma kulturarv. Från att till en början främst skrivit in enskilda platser har arbetet med
konventionen medfört att man sökt bredare kulturarv och sådana kulturmiljöer som har betraktats som
underrepresenterade på listan som idag omfattar 936 objekt fördelade på 153 stater. Exempel på
underrepresenterade kulturarv är vetenskapliga minnen och 1900-talets kulturmiljöer.
Idag kan man se olika tendenser i världsarvsarbetet, som frågor om en hållbar turism, mer fokus på
serienomineringar och hållbar utveckling, ett globalt utvecklingsarbete men också en ökad
politisering.
En av ICOMOS arbetsuppgifter är att fungera som ett fristående expertorgan åt UNESCO när det
gäller granskning och värdering av nominerade världsarv. Här har ett betydande utvecklingsarbete
skett som inspirerar och utvecklat synen på de kulturmiljöer, som skrivits in. Många gånger har man
kanske sett just nomineringsfasen, som ett besvärligt nålsöga för en nominering, men det är ju
egentligen bara början på arbetet med världsarvet och dess möjligheter till internationellt samarbete
och nya perspektiv på kulturarvsarbetet.
Seminariet kommer att bestå av föredrag, som på olika sätt belyser arbetet med konventionen och
världsarven i Sverige som inledningar till en efterföljande diskussion.
Moderator: Gert Magnusson
Kerstin Westerlund Bjurström: Inledning (40 år med världsarvskonventionen)
Jan Turtinen: Tendenser i världsarvsarbetet
Ulrika Mebus: Hållbar utveckling vid världsarvet Hansestaden Visby
Lena Johansson: Birka Hovgården; Hållbar utveckling genom entreprenörutveckling
Ivar Wenster: Världsarvet Karlskrona
Välkomna önskar styrelsen!
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Medlemsfrågor
Nya styrelsemedlemmar
Vid ICOMOS årsmöte utsågs tre nya styrelsemedlemmar, Jan-Gunnar Lindgren och Erika Johansson,
båda från Göteborg samt Cecilia Andersson som under det gångna året varit adjungerad.
Styrelsen besår nu av följande personer:
Ordförande Kerstin Westerlund
Vice ordförande Nils Ahlberg
Sekreterare Cecilia Andersson
Kassör Daniel Kwiatkowski
Ledamot Jan-Gunnar Lindgren
Ledamot Erika Johansson
Ledamot Malin Myrin
Ledamot Gert Magnusson
Besök gärna svenska ICOMOS hemsida där styrelsens medlemmar presenteras mer utförligt
www.icomos.se!

Nya representanter i kommittéer och arbetsgrupper
Vi har utvecklat vår närvaro och vårt engagemang i de internationella kommittéerna med följande nya
representanter:
Ulrika Mebus, avd chef vid Kulturmiljöavdelningen, Gotlands museum är invald i The International
Scientific Committee for Conservation/Restoration of Heritage Objects in Monuments and Sites.
Åsa Ahrland, Forskarassistent/ universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Avd för
Landskapsarkitektur – Alnarp är invald I The International Scientific Committee for Cultural
Landscapes och sammankallande i den nationella Arbetsgruppen för parker och landskap.
Ylva Stenqvist Millde, arkeolog och vägforskare vid Stockholms universitet och riksantikvarieämbetet
är invald I The International Scientific Committee for Cultural Routes.
Thomas Roth, Förste intendent vid Enheten för fakta och föremål vid Armémuseum, Stockholm är
invald i The International Scientific Committee for Fortifications and Military Heritage samt
sammankallande i den nationella Arbetsgruppen för Militärhistoria.
Det är fortfarande några internationella kommittéer som saknar svensk representant och vi tar
tacksamt emot förslag på medlemmar i svenska ICOMOS som är intresserade av att arbeta inom
följande kommittéer:
Heritage Documentation (CIPA)
Intangible cultural heritage (ICIH)
Shared Built Heritage (ISCSBH)
Stained Glass (ISCV)
Wood (IWC)
Information om kommittéernas arbetsområden finns på ICOMOS internationella hemsida. Förslag och
tips lämnas till Lena Palmqvist: lena.palmqvist@nordiskamuseet.se
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Nya medlemmar
Sedan föra nyhetsbrevet gick ut i februari har svenska ICOMOS fått en ny medlem. Vi hälsar Sven
Olof Ahlberg välkommen!

Medlemmar uppmanas att registrera sig i ICOMOS databas
Vi vill upmärksamma alla medlemmar på möjligheten att registera sig i ICOMOS internationella
databas ICOMOS Membership and Expert Database. Man tilldelas först ett lösenord och därefter
ombeds man att fyll i kontaktuppgifter, proffession, erfarenhet, specialområden etc. I databasen är man
sedan sökbar och nåbar av andra ICOMOS medlemmar världen över. Är man intresserad av att ställa
upp i internationella uppdrag anger man detta i databasen.
Länk till ICOMOS Membership and Expert Database finns på ICOMOS internationella hemsida
www.icomos.org.

Årsmöte 2012
Protokoll från årsmötet
ICOMOS årsmöte hölls onsdagen den 14 mars kl. 14.00-16.00 i Stallet, Nordiska museet, Stockholm.
Nedan finns protokoll från årsmötet. Påskrivet protokoll med bilagor (verksamhetsberättelsen,
revisionsberättelsen, resultat- och balansräkning för 2011 samt budget för 2012) kommer att finnas på
ICOMOS hemsida: www.icomos.se.

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

Årsmöte för ICOMOS SWEDEN tisdagen den 14 mars 2012
Annual General Meeting of ICOMOS SWEDEN 14 March 2012
with English summaries
20 av föreningens medlemmar var närvarande. 20 members were present.
1.

Kerstin Westerlund Bjurström hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
En tyst minut hölls till minne av styrelseledamot Kjell Lundquist.

2.

Kallelseförfarandet och dagordningen godkändes (Bilaga 1).
En kallelse med datum för årsmötet hade sänts ut i nyhetsbrevet i februari 2012.
E-post meddelande med kallelse till seminarium och årsmöte sändes den 20
februari 2012.

3.

Kerstin Westerlund Bjurström valdes till ordförande för mötet och Cecilia
Andersson till sekreterare.
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4.

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Henrik Lindblad.

5.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2011 godkändes (Bilaga 2)
The Annual Report for the year 2010 was approved.

6.

a) Revisionsberättelsen lästes upp (Bilaga 3)
The Auditor’s Report was presented.
b) Resultat och balansräkning redogjordes för. Den ekonomiska redogörelsen
för verksamhetsår 2011 godkändes. (Bilaga 4)
The Financial Report for 2010 was presented and adopted.
c) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
The Executive granted discharge for 2012.

7.

Budget för verksamhetsåret 2012 fastställdes i enlighet med förslag som presenterades. (Bilaga 5).
The budget for 2012 was adopted.

8.

Beslutades om oförändrad årsavgift för år 2013, 4 000 kronor för institutionsmedlem
och 450 kronor för enskild medlem.

9.

Styrelsen valdes enligt följande.
Ordförande Kerstin Westerlund, omval 2012 (invald 2009)
Vice ordförande Nils Ahlberg, omval 2012 (invald 2009)
Sekreterare Cecilia Andersson, nyval 2012 (invald 2012)
Kassör Daniel Kwiatkowski, omvald 2012 (invald 2009)
Ledamot Jan-Gunnar Lindgren, nyval 2012 (invald 2012)
Ledamot Erika Johansson, nyval 2012 (invald 2012)
Ledamot Malin Myrin, omval 2012 (invald vid fyllnadsval 2011)
Ledamot Gert Magnusson, omval 2012 (invald vid fyllnadsval 2011)
The Executive was elected:
Kerstin Westerlund Bjurström (President,) reelection 2012 (election 2009)
Nils Ahlberg(Vice President), reelection 2012 (election 2009)
Cecilia Andersson (Secretary), new election 2012
Daniel Kwiatkowski (Treasurer), reelection 2012 (election 2009)
Member Jan-Gunnar Lindgren, new election 2012 (elected 2012)
Member Erika Johansson, new election 2012 (elected 2012)
Member Malin Myrin, reelection 2012 (supplementary elected 2011)
Member Gert Magnusson, reelection 2012 (supplementary elected 2011)

10. Till kontaktpersoner för ICOMOS internationella kommittéer 2012–2014 utsågs
följande personer / The following persons were appointed liaison officers for
ICOMOS International Committees 2012–2014:


Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage
(ISCARSAH)
Pål Anders STENSSON,e-mail: Pal.Stensson@raa.se;
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palanders@arkstensson.se
Archaeological Heritage Management (ICAHM)
Gert MAGNUSSON, e-mail: gert.magnusson@raa.se
Conservation / Restoration of heritage objects in monuments and sites
Nyrekrytering 2012 – Ulrika Mebus.
New election 2012 – Ulrika Mebus.
Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA (ISCCL)
Nyrekrytering 2012 - Åsa Ahrland, e-mail: Historicgardens@icomos.se
New election 2012 – Åsa Ahrland
Cultural Routes (CIIC)
Vakant
Vacant
Cultural Tourism (ICCT)
Anna HEGETHORN, e-mail: CulturalTourism@icomos.se
Earthen Architectural Heritage (ISCEAH)
Vakant
Vacant
Economics of Conservation
Christer GUSTAFSSON, e-mail:
christer.gustafsson@kulturmiljohalland.se
Fortifications and Military Heritage (IcoFort)
Nyrekrytering 2012 -Thomas Roth, e-mail: thomas.roth@armemuseum.se
New election 2012 – Thomas Roth
Heritage Documentation (CIPA)
Vakant
Vacant
Historic Towns and Villages (CIVVIH)
Nils AHLBERG, e-mail: nils.ahlberg@icomos.se
Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (ICIP)
Cornelius HOLTORF, e-mail: cornelius.holtorf@lnu.se
Intangible cultural heritage (ICIH)
Vakant
Vacant
Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI)
Thomas ADLERCREUTZ, e-mail: t.adlercreutz@gmail.com
Mural Painting
Anna HENNINGSSON, e-mail: anna.henningsson@icomos.se
International Polar Heritage Committee (IPHC)
Håkan JORIKSON, e-mail: hakan.jorikson@grennamuseum.se
Risk preparedness (ICORP)
Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM, e-mail:
Kerstin.Westerlund@icomos.se
Rock art (CAR)
Ulf BERTILSSON, e-mail: ulf.bertilsson@raa.se
Shared Built Heritage (ISCSBH)
Vakant
Vacant
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Stained glass (ISCV)
Vakant
Vacant
Stone (ISCS)
Hélène SVAHN GARREAU, e-mail: stone@icomos.se
Theory and philosophy of conservation and restoration
Nyrekrytering Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM, e-mail:
Kerstin.Westerlund@icomos.se
New election 2012 - Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM
International Training Committee (CIF)
Ola WETTERBERG, e-mail: Training@icomos.se;
ola.wetterberg@conservation.gu.se
Underwater Cultural Heritage (ICUCH)
Andreas OLSSON, e-mail: andreas.olsson@maritima.se
Vernacular Architecture CIAV
Lena PALMQVIST, e-mail: lena.palmqvist@nordiskamuseet.se
Wood (IWC)
Vakant
Vacant
20th Century Heritage (ISC20C)
Britt WISTH, e-mail: britt.wisth@telia.com
The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage (TICCIH)
Svenska Industriminnesföreningen (SIM) The Swedish Industrial Heritage
Association Jan AF GEIJERSTAM, e-mail: jan@geijerstam.se

För kommittéer av relevans för svenska förhållanden där ny kontaktperson
behöver utses befullmäktigades styrelsen att utse kontaktperson.
For committees of relevance to Swedish conditions, where new liaison officer has
to be appointed, the Executive was authorized to appoint someone later on.
Som ordförande för ICOMOS Swedens arbetsgrupper 2012–2014 utsågs följande
personer / The following persons were appointed chairmen for Swedish Working
Groups 2012–2014:







The Swedish working group on Cultural Tourism
Arbetsgruppen för kulturturism
Chaired by Anna HEGETHORN, e-mail: CulturalTourism@icomos.se
The Swedish working group on Historic Gardens/Cultural
Landscapes
Arbetsgruppen för parker och landskap
Chaired by: Åsa AHRLAND, e-mail: HistoricGardens@icomos.se
The Swedish working group on Stone
Arbetsgruppen för sten
Chaired by Hélène SVAHN GARREAU, e-mail: Stone@icomos.se
The Swedish working group on Training
Arbetsgruppen för utbildning
Chaired by Ola WETTERBERG, e-mail: Training@icomos.se
The Swedish working group on Fortifications and Military Heritage
Arbetsgruppen för militärhistoria
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Chaired by: Thomas ROTH, e-mail: thomas.roth@armemuseum.se
The Swedish working group on Mural Painting
Arbetsgruppen för muralmåleri
Chaired by Anna HENNINGSSON, e-mail: anna.henningsson@icomos.se

11. Val av valnämnd
Till valnämnd för perioden 2012–2013 valdes Anna-Gretha Eriksson
(sammankallande), Erik Orviste och Henrik Lindblad.
As Nominations Committee for the period 2012–2013 Anna-Gretha Eriksson
(chair), Erik Orviste, and Henrik Lindblad were elected.
Val av revisorer
Revisorer valda vid årsmötet 2012 för perioden 2012-2014:
Börje Olsson och Lars Cnattingius.
In 2012 Börje Olsson and Lars Cnattingius were elected auditors for the period
2012-2014.
12. Styrelsen anmälde föreslag till en motion inför årsmötet 2013 angående
stadgeändringen, § 3 medlemskap. Förslaget var: ”Att stödjande medlem utgår,
likaså till styrelsen associerad och ersätts med ” styrelsen kan utse ICOMOS
SWEDEN vän, som kan vara person, institution, företag eller annan organisation”.
The Board announced proposals for a motion for the annual meeting in 2013
concerning the amendment of statutes, § 3 membership. The proposal was: “To
support member is deleted, also associated to the Board and replaced with "the
Board may appoint ICOMOS SWEDEN friend, who can be the person, institution,
company or other organization."
Årsmötes var tveksamma till föreslagen motion och uppmanade styrelsen att åter
överväga förslaget till motion.
The annual meeting urged the Board to reconsider the proposal.
17. Övriga frågor/information
Ordföranden kommenterade det gångna årets arbete och verksamhetsplan med
vision för kommande treårsperiod 2012-2014. Verksamhetsplanen delades ut
(Bilaga 6).
Årsmötet föreslog tillägg till visionen av en att- sats om ICOMOS SWEDEN,
vilket uppdrogs till styrelsen att utarbeta.
Thomas Adlercreutz avtackades för sina insatser i styrelsearbetet.
18. Förklarades årsmötesförhandlingarna avslutade.
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