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§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. Dess sekretariat är förlagt till 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 
 
§2. Ändamål 

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, 
 

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. 
 
§3. Medlemskap 

Nationalkommittén består av fyra kategorier medlemmar: enskilda medlemmar, institu-
tionsmedlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar. 
 

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

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 års-
mötet. 
 

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. 
 
§4. Avgift 

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

Nationalkommitténs organ är årsmöte, styrelse, revisorer, valnämnd och arbetsgrupper. 
 
§6. Årsmöte 

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

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 röst-
berättigade medlemmar vid generalassemblén. 
 

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

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst 
utslagsgivande. 
 
§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. 
 
§8. Valnämnd 

Valnämnden består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Till årsmötet lämnar val-
nämnden förslag till styrelseledamöter och revisorer. 
 
§9. Arbetsgrupper, kontaktpersoner till de internationella kommittéerna 

För att närmare studera tekniska, metodiska, vetenskapliga eller andra frågor kan sär-
skilda 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. 
 
§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 när-
varande, 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 över-
ensstämmer med kommitténs syften. 
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