
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

ONSDAGEN DEN 19 MARS 2014 

i ”Stallet” bakom Villa Lusthusporten mitt emot Nordiska Museet i Stockholm 

 
Klockan 15.00 - 16.45 årsmötesseminarium: 

Arbetet i världsarvskommittén 
Talare Inger Liliequist och Birgitta Hoberg, se inbjudan. 

 
 
  17.00    årsmötesförhandlingar 
 

1.  Godkännande av kallelseförfarandet 
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3.  Val av två justerare 
4.  Godkännande av dagordningen 
5.  Årsredogörelse för 2013 (bilagor 1 och 2) 
6.  Ekonomisk redovisning och revision 

– Redovisning av resultat- och balansräkning (bilaga 3) 
– Revisionsberättelse  
– Styrelsens ansvarsfrihet 

7.  Ersättning för extraordinärt arbete (bilaga 4) 
8.  Budget för år 2014 
9.  Årsavgift för år 2015 
10.  Fyllnadsval till styrelse för år 2014  
11.  Kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommittéer 
12.  Val av valnämnd 
13.  Verksamhetsplan 2014 (bilaga 5) 
14.  Val av 18 röstberättigade vid generalassemblén 
15.  Motioner 
16.  Information 

 
Därefter mingel med lätt förtäring!  

 
Anmälan till minglet per e-post till lena.palmqvist@icomos.se 

senast måndagen den 17 mars 
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Välkommen till årsmötesseminarium  
 

ONSDAGEN DEN 19 MARS 2014 

i ”Stallet” bakom Villa Lusthusporten mitt emot Nordiska Museet i Stockholm 

klockan 15.00 – 16.45  
 

 
 

ARBETET I VÄRLDSARVSKOMMITTÉN 
 
Förre riksantikvarien Inger Liliequist var 2007–2012 ledamot i World Heritage 
Committee. Nu berättar hon för oss om arbetet, hur det går till, styrkor-svagheter-
problem, lite bakom kulisserna och personliga minnen.  
 
Hon sekunderas av ICOMOS Sveriges tidigare ordförande Birgitta Hoberg, som 
under många år hade hand om världsarvsfrågorna på Riksantikvarieämbetet och 
deltog i arbetet i Världsarvskommittén.  
 

 
 

Efter seminariet följer årsmötesförhandlingar klockan 17 och  
därefter mingel med lätt förtäring  

 
Anmälan till minglet per e-post till lena.palmqvist@icomos.se 

senast måndagen den 17 mars 
 
 
 
 
 

mailto:lena.palmqvist@icomos.se


ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 

Styrelsen har under året bestått av Nils Ahlberg, ordförande, Malin Myrin, vice ord-
förande, Jan-Gunnar Lindgren, sekreterare, Daniel Kwiatkowski, kassör, samt de övriga 
ledamöterna Staffan Hansing, Erika Johansson, Gert Magnusson (till maj 2013) och Lena 
Palmqvist. 

Medlemmar. Föreningen hade vid årets slut 161 individuella medlemmar, 14 
institutionsmedlemmar och 2 hedersmedlemmar. Till detta kommer 4 ICOMOS-
aspiranter. Nya medlemmar under året: 8 individuella medlemmar, 1 institutionsmedlem 
och 2 ICOMOS-aspiranter. 2 individuella medlar och 1 institutionsmedlem har lämnat 
föreningen. 

Styrelsearbetet. Vid årsmötet 2013 valdes en ny styrelse som fick i uppdrag att se över 
inriktning, prioriteringar och formerna för ICOMOS SWEDENs verksamhet, och ett stort 
arbete har under året lagts ner på detta. Bland annat revideras olika inriktningsdokument 
och hemsidan har lagts om och ett omfattande arbete att förnya denna påbörjats. Med 
uppdateringarna ska den också kunna fungera som en plattform för arbetet med och infor-
mationsspridning om de internationella vetenskapliga kommittéerna.  

Det har hållits åtta styrelsemöten, i de flesta fall i form av halvdagslånga arbetsmöten, 
och även mindre ledningsmöten. Styrelsen har därtill fortlöpande kontakter sinsemellan 
och med medlemmar per e-post och telefon i enskilda frågor.   

Den styrelseledamot som ansvarade för seminarierna måste tyvärr plötsligt lämna styrel-
sen före sommaren, men vi har ändå lyckats upprätthålla en tämligen normal nivå på våra 
aktiviteter.  

Verksamhet. Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet och imple-
menteringen av den har varit en stor fråga under året. Den 13 mars hölls ett seminarium 
om rekommendationen och den översättning Nils Ahlberg svarat för på uppdrag av 
Svenska Unescorådet. Till stöd i översättningsarbetet medverkade en referensgrupp, 
bestående av Gert Magnusson och Åsa Dahlin (Boverket), som träffades vid flera till-
fällen, och rekommendationen har även avhandlats vid ett möte med ”tankesmedjan”. 
Nils Ahlberg har sedan diskuterat svenska erfarenheter i förhållande till rekommendatio-
nen som keynote lecturer på US/ICOMOS årliga symposium i Savannah, USA, och 
presenterat den på RAÄ:s höstmöte, och den har även behandlats i andra sammanhang. 
Översättningen med förord av Nils Ahlberg/ICOMOS SWEDEN har sedan lagts ut på 
Svenska Unescorådets hemsida. 

Årsmötesseminariet den 20 mars handlade om Unescos konvention om det immateriella 
kulturarvet som Sverige ratificerade 2011. Jonas Engman inledde seminariet med ett 
föredrag med rubriken "Det levande kulturarvet. Om immaterialitet, materialitet och 
själens två halvor."  
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Den 31 maj ägde ett möte rum med de svenska representanterna till ICOMOS 
International Scientific Committees och i samband med detta ett studiebesök till Tyresö 
slott, med rundvandring i slottet och en visning av den engelska parken av Åsa Ahrland.  
 
Den 25 oktober ordnades ett seminarium om ”Kärnavfall som framtida kulturarv” i sam-
band med årets andra träff med de svenska representanterna till ICOMOS International 
Scientific Committees. Vi diskuterade det långa perspektivet på bevarande och kultur-
miljön, med inledningar av Svensk Kärnbränslehantering och Cornelius Holtorf, som 
berättade om projektet ”Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden, Arkeologi möter kärn-
bränsleförvaring” vid Linnéuniversitetet. 
 
Internationella kommittéer och de svenska arbetsgrupperna. Flera nya svenska 
representanter till ICOMOS International Scientific Committees har utsetts. Sammanlagt 
är de nu 23 stycken. Även andra svenska ICOMOS-medlemmar har deltagit i möten med 
de internationella kommittéerna. I det internationella arbetet har dessutom ordföranden 
deltagit i möten med Europe Group, Advisory Committee och Scientific Council. Det har 
också varit många kontakter via e-post. Det nordiska samarbetet har diskuterats vid ett 
möte i Helsingfors. 
 
De arbetsgrupper som finns inom ICOMOS SWEDEN för olika områden av kulturarvet 
fungerar som nationella nätverk med koppling till de motsvarande International Scientific 
Committees. De arbetar självständigt och har fortlöpande kontakt och informationsutbyte 
per e-post och träffar när de känner behov att diskutera aktuella frågor inom sina respek-
tive områden. 
 
Yttranden. ICOMOS SWEDEN har under året genom skrivelser, yttranden och diskus-
sioner lämnat underlag och synpunkter i en rad frågor till svenska myndigheter, beva-
randeföreningar, allmänheten och media samt till ICOMOS International. Det rör främst 
världsarven Drottningholm, Karlskrona och Södra Öland. Några remissyttranden gäller 
Riksantikvarieämbetets förslag till förordning om statsbidrag till ideella organisationer på 
kulturmiljöområdet och utredningen om en effektivare plan- och bygglovprocess. 
 
Samarbete och träffar med andra föreningar inom kulturarvsområdet fortlöper och 
styrelsemedlemmarna och andra medlemmar har representerat ICOMOS i olika semina-
rier och möten. Inkommen litteratur har lämnats till Vitterhetsakademiens bibliotek. 
 
 

- - - - - 
 
Ytterligare detaljer finns i den Annual Report som ska skickas in till ICOMOS Inter-
national. Den innehåller, förutom styrelsens arbete, de uppgifter som kommit in från 
medlemmarna i februari 2014. 
 

 



Annual Report NC (EN) 
Ver. 2013/04/25 

2013 Annual report of ICOMOS National Committee of Sweden 

1 Basic data  
1-1 President: 

Mr Nils AHLBERG (EN), ICOMOS SWEDEN, Box 56029, SE-102 17 Stockholm. 
Nils.ahlberg@icomos.se 

1-2 Contact and Secretariat: 
Mr Jan-Gunnar LINDGREN, Secretary, (EN), ICOMOS SWEDEN, Box 56029, SE-102 17 
Stockholm. jan-gunnar.lindgren@icomos.se,  ICOMOS member 

1-3 Membership Manager: 
Mr Daniel KWIATKOWSKI (EN), ICOMOS SWEDEN, Box 56029, SE-102 17 Stockholm. 
daniel.kwiatkowski@icomos.se, ICOMOS member 

1-4 Number of members: 
161 individual members (no young members), 14 institutional members, 0 sustaining 
members, 2 honorary members.  

1-5 Number of new members in 2013: 8 individual members, 1 institutional member. 
1-6 Committee created in: 1966  
1-7 Last revision of Statutes: 2006/03/08 
1-8 Website of the Committee, and other Social media presence, if any: www.icomos.se 

1-9 Committee’s representative at the Advisory Committee meeting (San José, Costa Rica, 
06–11/10 2013): 
Mr Nils AHLBERG, President 

1-10 Committee’s representatives at other ICOMOS meetings in 2013: 
- Europe Group Meeting 30/05–2/06 in Trondheim, Norway: 

Mr Nils AHLBERG, President 
- Meetings of the International Scientific Committees 

- Theory and Philosophy of Conservation and Restoration (ISCTC), 
Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM, 7–10/03 in Florence, on the theme ”the 
HUL Challenge, Reassessing the Values of the Past in the Light of contemporary 
Trends”, paper on “Theory and Practice – Two sides of the same coin”. 

- Historic Towns and Villages (CIVVIH)  
Mr Nils AHLBERG, 20–23/09 in Budapest and Visegrád, Hungary on the 
occasion of the 30 years jubilee of the committee.  

- Wood (IWC)  
Ms Tina Wik, 17–20/09 in Himeji, Japan, discussing the revision of the Principles 
for the Preservation od Historic Timber Structures from 1999  

- 20th Century Heritage (ISC20C) 
Ms Britt WISTH, 01–06/10 in Chandigarh, India, on the theme “Filling the Gaps: 
World Heritage & the 20th Century”.  

- Risk Preparedness (ICORP) 
Ms Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM, 24–30/11 in Katmandu on the theme 
“Revisiting Kathmandu – Safeguarding Living Urban heritage”. 

- Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI) 
The Annual Meeting for 2013 was postponed untill January 2014, but the 
Swedish expert member Thomas ADLERCREUTZ contributed to ICOMOS' 
ongoing consultation on statutory issues. 

- Other ICOMOS-related meetings and matters 
- World Heritage workshop at IUCN headquarters in Gland, Switzerland, 18–

21/03. Katri LISITSIN, trainer in Advisory Bodies (ICOMOS, IUCN, ICCROM), 
took part.  

- US/ICOMOS 16th Annual International Scientific Symposium 01–04/05 in 
Savannah, USA, with the theme “The Historic Center and the Next City: 
Envisioning Urban Heritage Evolution”. Nils AHLBERG contributed with a 
keynote lecture titled “Historic Values of Cities and Towns: an Historic Urban 
Landscape Approach as a Tool for Understanding and Planning”. 

- Meeting  of the international expert group on "Heritage values, communities and 
authenticity" in Fukuoka, Japan 31/08–02/09. Cornelius HOLTORF, who is a 
member of the group, participated. 

- Seminar on the ”kulturfastighetsutredningen” (the official report on heritage 
properties), combined with a discussion on Swedish heritage associations 26/09. 
Nils AHLBERG participated.  
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- Annual Conference of the Swedish National Heritage Board in Solna 05–07/11 
on the theme “Kulturarvet i samhällsutvecklingen” (The Cultural Heritage in the 
Development of Society). Nils AHLBERG gave the introductory lecture, titled “En 
hållbar förvaltning av kulturarvet – en nödvändning förutsättning för utveckling” 
(A Sustainable Management of the Cultural Heritage – a Prerequisite for 
Development), and Christer GUSTAVSSON lectured on the theme “Från hot till 
möjlighet” (From Threat to Possibility).  

- ICOMOS FINLAND seminar 12/12 in Helsinki. Lecture by Nils AHLBERG on 
”Nya städer – planförändringar – befästningar. Stadsplanering i det svensk-
finska riket” (New towns – Changes of Plan – Fortifications. Town-planning in the 
Swedish-Finish kingdom). 

 
- Meetings with other National Committees 

There was no meeting with the Nordic Committees in 2013, but 12/12 Nils AHLBERG 
met with the President Margaretha EHRSTRÖM and Vice President Kirsti KOVANEN 
of ICOMOS FINLAND in Helsinki. 

 
1-11 Last revision of National Committee members’ participation in the International Scientific 

Committees: Annual Meeting 2012/03/14 
1-12 National Committee members (Swedish liaison officers) in the International Scientific 

Committees: 
- Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH)  

Mr Pål Anders STENSSON, (expert)  
- Archaeological Heritage Management (ICAHM)  

Mr Gert MAGNUSSON (expert suggested)  
- Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA (ISCCL)  

Ms Åsa AHRLAND (expert suggested)  
- Conservation/restoration of Heritage Objects in Monuments and Sites  

Ms Ulrika MEBUS (expert)  
- Cultural Routes (CIIC)  

Ms Ylva STENQVIST MILLDE (expert)  
- Cultural Tourism (ICTC)  

Ms Anna HEGETHORN (expert)  
- Earthen Architectural Heritage (ISCEAH)  

(vacant) 
- Economics of Conservation (ISCEC) 

Mr Christer GUSTAFSSON (expert) 
- Fortifications and Military Heritage (ICOFort)  

Mr Thomas ROTH (expert)  
- Heritage Documentation (CIPA)  

(vacant)  
- Historic Towns and Villages (CIVVIH)  

Mr Nils AHLBERG (expert, Honorary Member, former Vice President)  
- Intangible Cultural Heritage (ICICH)  

(vacant)  
- Interpretation and Presentation (ICIP)  

Mr Cornelius HOLTORF (expert)  
- Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI)  

Mr Thomas ADLERCREUTZ (expert, former Vice President)  
- Mural paintings (ISCWP)  

Ms Anna HENNINGSSON (expert)  
- Polar Heritage (ICPH)  

Mr Håkan JORIKSON (expert)  
- Risk Preparedness (ICORP)  

Ms Erika HEDHAMMAR (expert)  
- Rock Art (CAR)  

Mr Ulf BERTILSSON (expert, President)  
- Shared Built Heritage (SBH)  

Mr Ezequiel PINTO-GUILLAUME (expert)  
- Stained Glass  

(vacant)  
- Stone (ISCS)  

Ms Hélène SVAHN GARREAU (expert)  
- Theory and Philosophy of Conservation and Restoration (ISCTC)  
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Ms Kerstin WESTERLUND BJURSTRÖM (expert)  
- Training (CIF)  

Mr Ola WETTERBERG (expert)  
- 20th Century Heritage (ISC20C)  

Ms Britt WISTH (expert)  
- Underwater Cultural Heritage (ICUCH)  

Mr Andreas OLSSON (expert)  
- Vernacular Architecture (CIAV)  

Ms Lena PALMQVIST (expert)  
- Wood (IWC)  

Mr Stefan GÜNTHER (expert) 
 
Swedish National Working Committees corresponding to International Scientific Committees: 

- Cultural Tourism, chair Ms Anna HEGETHORN 
- Fortifications and Military Heritage, chair Mr Thomas ROTH  
- Historic Gardens and Landscapes, chair Ms Åsa AHRLAND  
- Mural painting, chair Ms Anna HENNINGSSON  
- Stone, chair Ms Hélène SVAHN GARREAU 
- Training, chair Mr Ola WETTERBERG 

 
2 Statutory and Business Meetings  

2-1 Meetings in 2013: 
- Annual Meeting in Stockholm 20/03 (18 participants) 
- Meetings of the Executive, held in Stockholm, 23/01, 25/02, 20/03, 10/4 (constitutive 

meeting), 14/05, 22/08, 1/10, and 3/12. In between there have been a number of 
informal working meetings. 

- Meetings of the Swedish representatives of ICOMOS International Scientific 
Committees, held in Stockholm 31/05, and 21/10 

2-2 Date and place of last elections:  
Annual Meeting 2012/03/14 in Stockholm.  

2-3 Officers elected during the last elections: 
Executive: 
Mr Nils AHLBERG, President  
Ms Malin MYRIN, Vice President  
Mr Jan-Gunnar LINDGREN, Secretary  
Mr Daniel KWIATKOWSKI, Treasurer  
Mr Staffan HANSING, Member 
Ms Erika JOHANSSON, Member  
Mr Gert MAGNUSSON, Member  
Ms Lena PALMQVIST, Member 
 
Auditors:  
Mr Börje OLSSON and Mr Björn NORMAN 
Nominations Committee:  
Ms Anna-Gretha ERIKSSON (chair), Mr Henrik LINDBLAD, and Mr Erik ORVISTE  
 

2-4 Summary for the Annual Report: 
The National Committee in Sweden held its annual meeting with the elections for 8 
members of the Executive in March 2012. The Executive held 8 meetings. ICOMOS Sweden 
had 23 national representatives (liaison officers) to the International Scientific Committees. 
In some committees there are other Swedish members as well. 
 

3 Seminars  
Provide here information about gatherings other than business meetings, namely conferences, 
symposia, etc. World Heritage related activities should be reported under item 7. 
3-1 List of meetings: 

- 13/03, seminar on UNESCO’s Recommendation on the Historic Urban Landscape. Nils 
AHLBERG presented the Swedish translation.   

- 20/03, seminar on UNESCO’s convention on the intangible heritage in connection with 
the Annual Meeting. Mr Jonas ENGMAN gave a presentation on "Det levande kultur-
arvet. Om immaterialitet, materialitet och själens två halvor" (The living heritage. On 
intangibility, materiality and the two halves of the soul).    

- 31/05, a tour in the Tyresö palace south of Stockholm, guided by Lena PALMQVIST, 
and the English garden, guided by Åsa AHRLAND.  
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- 25/10, seminar on ”Kärnavfall som framtida kulturarv” (Nuclear Waste as Future 
Heritage). Presentations by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co on 
their ongoing work, and by Cornelius HOLTORF on the research project “Ett hundra 
tusen år fram och bakåt i tiden. Arkeologi möter kärnbränsleförvaring” (One Hundred 
Thousand Years Years Back and Forth. Archaeology meets radioactive waste). 

 
3-2 Summary for the Annual Report: 

ICOMOS SWEDEN held four seminars that dealt with different aspects of conservation. The 
seminars discussed themes such as the Recommendation on the historic Urban Landscape, 
the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, the 17th century palace 
and garden at Tyresö and Nuclear Waste as Future Heritage. 
 

4 International Monuments and Sites Day on 18 April  
4-1 List of events 

(No specific event.) 
4-2 Summary for the Annual Report: 

 
5 Heritage Alerts and Heritage@Risk 

ICOMOS SWEDEN has been preparing a Heritage Alert on The Royal Domain of Drottningholm, 
where there are plans for widening a road through the World Heritage site as well as building a 
new, major bypass, severely affecting the area.  

 
6 World Heritage related activities 

6-1 List of meetings: 
No specific meetings, but the Executive has had several contacts with local people, authorities and 
media as well as written letters on, in particular, the Royal Domain of Drottningholm and the 
Agricultural Landscape of Southern Öland. This has also been discussed with central ICOMOS. 
This concerns problems with roads and wind farms. 
 
Activities by individual members 

- Katri LISITSIN, expert in WHC ICOMOS ICCROM World Heritage Reactive Monitoring 
Mission to Kizhi Pogost World Heritage property, Russia 01–05/04. 

- Katri LISITSIN, expert in WHC ICOMOS ICCROM World Heritage Reactive Monitoring 
Mission to Solovetsky islands World Heritage property, Russia 05–12/08. 

- Katri LISITSIN, World Heritage Centre and ICCROM representative in Second Cycle of 
Periodic Reporting Exercise Europe on the implementation of the World Heritage 
Convention. 

- Katri LISITSIN, member of expert group for preparing analytical report for Europe 
2013–2014. 

- Katri LISITSIN, workshop for World Heritage National Focal Points in Mediterranean-
European Sub-region, Florence, Italy, 16–19/09. 

- Katri LISITSIN, meeting of National Focal Points of the Central, Eastern, South-Eastern 
Europe and Azerbaijani Site Managers, Baku, Azerbaijan, 28–30/10. 

- Katri LISITSIN, Periodic Reporting Mid-Cycle Review Meeting for the Europe and North 
America region, World Heritage Centre, Paris France, 22/11. 

.- Katri LISITSIN, Consultancies in World Heritage properties in Italy, Russia, Croatia, 
Slovenia, Czech Republic, Romania, Montenegro, Albania, Greece. 

 -  Håkan KARLSSON, “World Crisis from Below” in the seminar Uses of Heritage: then, 
now and tomorrow. Högskolan i Halmstad 11/09.  

 -  Håkan KARLSSON,“Between a Rock and a Hard Place” in the seminar Hur gör man 
plats för ett världsarv, Vitlycke museum & Kulturarvsakademin, Tanum, 18/09.   

-  Håkan KARLSSON,“World heritage from below” in the seminar Cultural heritage as 
local resource, University of Gothenburg, 24/10.   

-  Håkan KARLSSON, Board member of ‘Critical heritage studies’, that is an initiative at 
the University of Gothenburg which during the period 2013-2015 brings together four 
faculties and their activities/research etc. directed at Heritage questions. Prof Håkan 
KARLSSON have had the responsibility for the cluster ‘Globalizing heritage’ and the 
sub-cluster ‘World heritage’. Within this framework a number of seminars, workshops 
etc. have been carried out. 

 
6-2 Summary for the Annual Report: 
 During 2013 ICOMOS Sweden has particularly focused on the threats concerning the Royal 

Domain of Drottningholm and the Agricultural Landscape of Southern Öland. This concerns 
problems with roads and wind farms. Individual members have  

4 



 
Annual Report NC (EN) 

Ver. 2013/04/25 
 

 
7 Other Activities and Programmes  

7-1 List of activities: 
- Several meetings and contacts with the Swedish National Heritage Board, the Swedish 

National Commission for UNESCO, municipalities, individual politicians and decision-
makers, engaged individuals, and partner organizations. 

- Media contacts and articles in newspapers. 
- Information to members, university courses and the general public. 
- Participated in a working group with the aim to establish a Swedish Blue Shield 

organisation.  The working group consists of representatives from Swedish ICOM 
(International Council of Museums), IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), ICA (International Council on Archives) and ICOMOS 
Sweden, represented by board member Malin MYRIN. 

- A great deal of e-mail contacts with the Nordic ICOMOS Committees as well as other 
committees. 

- During the year a revision of the Website has started. 
 

7-2 Summary for the Annual Report: 
During 2013 ICOMOS SWEDEN has had several meetings with other cultural heritage 
bodies such as the Swedish National Heritage Board and the Swedish National Commission 
for UNESCO. This cooperation will be continued, as will the general activities of ICOMOS 
SWEDEN. There has also been several activities in relation to the Recommendation on the 
Historic Urban Landscape. ICOMOS SWEDEN has participated in the work to establish a 
Swedish Blue Shield organisation; the work will continue during 2014. 

 
8 Publications 

8-1 For any publication, please provide all requested information: title, author, publisher, date, 
number of pages, ISBN / ISSN, language. 
- The ‘Nyhetsbrev’ (Newsletter) has been published at two occasions – in January and 

September. It generally contains information to the members, reports from meetings 
and seminars, invitations to coming activities, letters and opinions, and the members 
are also invited to debate and contribute. 

- During the year a comprehensive work of updating the Website of ICOMOS SWEDEN 
has started. 

- A leaflet, informing about ICOMOS, exists since before, and is being distributed at 
various occasions. 

 
8-2 Summary for the Annual Report: 

ICOMOS Sweden’s Nyhetsbrew (Newsletter), which is mainly written in Swedish, has been 
issued at two occasions during 2013. Information on ICOMOS activities are also published 
on the website of ICOMOS SWEDEN and distributed by E-mail. A comprehensive program 
to update the website has started.  

 
9 Current topics 

- In addition to the themes mentioned above, a particular concern of the committee is 
spreading information on UNESCO’s, ICOMOS’ and other international charters and 
documents concerning the heritage. In 2013 particular attention has been paid to the 
UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape. 

- Very tall wind mills in World Heritage Sites and heritage landscapes and areas has come up 
as a crucial issue. 

 
10 Partners 

10-1 Partnerships with other Committees and/or affinity organisations: 
- ICOMOS National Committees in the Nordic and Baltic countries. 
- Cultural Heritage without Borders. ICOMOS representatives on the Executive, Ms Malin 

MYRIN and Ms Hanna GÅRDSTEDT.  
- Docomomo Sweden 
- Europa Nostra Sweden 
- The Swedish Association for Building Preservation (Svenska byggnadsvårds-

föreningen)  
- The Swedish Blue Shield (preparations for the establishment) 
- The Swedish Industrial Heritage Association, which is the Swedish branch of The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). The 
President is the ICOMOS member Mr Jan AF GEIJERSTAM.  
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- The Swedish National Commission for UNESCO 
- ICOMOS SWEDEN has fifteen institutional members, including Boverket, University of 

Gothenburg (Dep. of Conservation), Fortifikationsverket, Gotlands museum, Gunnebo 
Slott och Trädgård, Karlskrona kommun (Kulturförvaltning), Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, National Heritage Board, Sjöhistoriska museet, SLU, Statens maritima 
museer, Stiftelsen Världsarvet Radiostationen Grimeton, Stockholms Kyrkogårds-
förvaltning, Stockholms Stadsmuseiförvaltning, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorie-
förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Västarvet Västra Götalands-
regionen. 

 
10-2 Summary for the Annual Report: 

ICOMOS SWEDEN’s partnership with other organisations and bodies concerns general 
cooperation, exchange of information, personal meetings, and sometimes campaigns for the 
preservation of a certain building or site. It also includes joint seminars and other joint 
activities. ICOMOS SWEDEN has fourteen institutional members. The Committee is also a 
founding member of the organisation Cultural Heritage without Boarders and has two 
representatives on the board.  

 
11 Obituary 

 
12 Awards 

(No awards have been reported in 2013.) 
 
13 Photographs 
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 ICOMOS ekonomisk redovisning verksamhetsåret 2013 

 Resultatrapport 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning    2012 

2010

   2013 

Medlemsavgift Institutioner 60 000,00 kr 52 000,00 kr 

Medlemsavgifter enskilda 48 500,00 kr 69 700,00 kr 

Verksamhetsbidrag 150 000,00 kr 150 000,00 kr 

Övriga bidrag 0 kr 0 kr 

Räntor 7 876,26 kr 2 084,22 kr 

S:a Intäkter  266 376,26 kr   273 784,22 kr 

Rörelsens kostnader 

Administration  -46 019,75 kr   -34 348,65 kr 

Medlemmars resor och  

resestipendium 

 - 64 464,00 kr    -40 062,00 kr 

Seminarier och  konferenser  - 12 582,00 kr   -1 367,00 kr 

Avgift till ICOMOS Paris  -89 995,95 kr     -76 558,13 kr 

Extraordinära arbetsuppgifter  - 25 000,00 kr    0 kr 

S:a kostnader 
  - 238 061,70 kr  -152 335,78 kr 

Resultat 

Intäkter 266 376,26  kr 273 784,22 kr 

Kostnader 
-238 061,70  kr 

-152 335,78 kr 

Resultat 28 314,56 kr 121 448,44 kr 

Balansrapport 

Tillgångar  Ingående balans  2013  Utgående balans 

1920 Plusgiro 110 684,92  kr -110 684,92 kr 0,00 kr 

1930 Checkkonto - 18 044,40  kr 230 049,14 kr 212 004,74 kr 

1940 Depåkonto 162 810,55  kr 2 084,22 kr 164 894,77 kr 

S:a tillgångar 255 451,07 kr 121 448,44 kr 376 899,51 kr 

Eget kapital och 

skulder 

2010 Eget kapital -227 136,51  kr  -28 314,56  kr -255 451,07 kr 

2099 Årets resultat -28 314,56  kr  -93 133,88  kr   -121 448,44 kr 

 Eget kapital   -255 451,07  kr  -121 448,44  kr  -376 899,51 k  

  S:a skulder och  egen 

  kapital  -255 451,07 kr  -121 448,44  kr  -376 899,51 kr 

Bilaga 3. 



PM 2014-02-20 

Frågan om eventuell ersättning för särskilda insatser i samband med 
förenings- och styrelsearbete inom ICOMOS SVERIGE. 

Uppdrag vid årsmötet 2013. 

ICOMOS Sverige arbetar enligt 1 § i stadgarna som en ideell förening. Detta är vår styrka. De 
krav som ställs och de behov som ICOMOS, med sin speciella ställning i FN systemet, ska 
uppfylla är dock höga. Under 2012 diskuterades därför inom styrelsen möjligheten av att 
kunna ge en viss ersättning för medlems- och styrelseinsatser som bedöms gå utanför vad som 
är rimligt inom ramen för ideellt arbete. Frågan togs upp vid årsmötet 2013. Årsmötet gav 
styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag vid årsmötet 2014. 

Bakgrund 

Insatser från såväl medlemmar som styrelseledamöter bygger, som framgår av våra stadgar, 
på idealitet. Den som ställer upp som styrelseledamot åtar sig att gå in med ett visst mått av 
frivilligarbete anpassat efter var och ens förutsättningar. På motsvarande sätt som 
styrelseledamöterna ställer upp med ideellt arbete bör övriga föreningsmedlemmar bidra med 
ett rimligt mått av arbete utan ersättning. Det grundläggande föreningsarbetet inklusive 
administration ska således utföras på ideell bas. Verksamheten måste anpassas efter denna 
förutsättning. Samtidigt är det dock rimligt och viktigt för verksamhetens innehåll, kvalitet 
och utveckling att, vid behov, kunna ersätta särskilda insatser. 

ICOMOS Sverige har inget sekretariat som kan administrera verksamheten och utarbeta 
underlag och andra former av skriftligt material. Fram till mitten av 1990-talet kunde delar av 
sekretariatsfunktionen skötas av en tjänsteman inom ramen för dennes tjänst på RAÄ som 
även i övrigt täckte en del kostnader.  

För att vidmakthålla och utveckla verksamheten behöver avsaknaden av ett sekretariat 
kompenseras med en möjlighet att erbjuda ersättning för särskilda insatser utöver det 
grundläggande arbetet som sker på ideell bas. Insatser som kräver mycket tid och energi är 
medverkan i det internationella arbetet, större remisser och yttranden – till exempel över 
förslag till internationella guidelines och charters, världsarvsfrågor nationellt och 
internationellt, lagstiftning, särskilt omfattande översättningsarbeten och skrivelser på 
engelska. 
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Förslag 
 
Styrelsen förslår mot bakgrund av redovisningen ovan att ersättning ska kunna utgå till såväl 
medlemmar som styrelseledamöter för: 

• Administrativa uppgifter av särskild omfattning 
• Större insatser i anslutning till de svenska världsarven 
• Medverkan i särskilda utvecklingsprojekt 
• Framtagande av kunskapsunderlag, faktagranskning 
• Medverkan i internationella uppdrag 

 
Önskemål om ersättning ska framföras före insatsens genomförande. Insatsens omfattning och 
ersättningens storlek beslutas vid styrelsemöte. 
 
Den för ändamålet avsatta summan preciseras i budgeten för verksamhetsåret.  



ICOMOS SWEDEN 

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

VERKSAMHETSPLAN 2014  
FÖR ICOMOS SVERIGE 

Förslag till reviderad verksamhetsplan inför årsmöte 2014 

ICOMOS årsmöte 2013 gav styrelsen i uppdrag att se över verksamhetsplanen 2012-
2014 och inkomma med en reviderad plan som bättre överensstämmer med 
ambitionsnivån för en ideell förening utan anställda samt med föreningens ekonomiska 
ramar. 

ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljö-
sektorn. ICOMOS 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 världs-
arvskonventionen. 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 tillämp-
bara 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 verksamhets-
området, 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.  

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 
Ordförande / President:  Nils Ahlberg     + 46 (0)8-34 65 59     nils.ahlberg@icomos.se 

Sekreterare / Secretary:  Jan-Gunnar Lindgren     + 46 (0)72-271 67 98     jan-gunnar.lindgren@icomos.se 

Bilaga 5.

http://www.icomos.se/
mailto:info@icomoc.se


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 och Fortifications and Military Heritage.  
 
Internationella möten för respektive kommitté hålls som regel en gång per år. De svenska 
representanterna har gemensamma möten 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 2014 
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2014 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 samt i nyhetsbrevet men kan också ske 
i form av diskussionsseminarier eller liknande som representanterna tar initiativ till. 
 
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 en till två 
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. 
 
Utöver seminarier och andra aktiviteter sker informationsutbyte huvudsakligen genom 
hemsidan samt nyhetsbrevet som ges ca. tre gånger per år. Dessutom vidarebefordras mer 
riktad information till arbetsgrupper eller direkt till enskilda medlemmar genom 
direktutskick per mejl. 
 
Målsättning på lång sikt samt för 2014 
ICOMOS Sveriges målsättning är att 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.  
 
Denna rubrik är kopplad till samtliga punkter om ICOMOS ändamål enligt stadgarna. 
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ICOMOS SWEDEN 
 

- Internationellt samarbete 
Vart tredje år äger ICOMOS generalassemblé 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 generalassembléerna 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 2014 
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2014 är att verka för ett brett svenskt 
deltagande i generalassembléen och att aktivt delta i Advisory Committee och andra 
administrativa möten inbegripet Europamöten. Nästa generalassemblé (2014) hålls i 
Florens vilket ökar möjligheterna för ett brett svenskt deltagande. Det kan noteras att 
Sverige var väl representerat vid assembléen i Paris 2011.  
 
Detta målområde är främst kopplat till punkt 2,3 och 5 i ICOMOS ändamål enligt 
stadgarna. 
 

- Världsarvsfrågor och frågor av principiell karaktär  
Världsarvsfrågorna kommer i linje med vad som beslutats av ICOMOS generalförsamling 
2011 att få en mer central roll i arbetet också 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.  
 
ICOMOS Sverige ska ha beredskap för att agera när världsarven utsätts för hot. 
Världsarven är prioriterade men vi ska även kunna agera i andra ärenden som är 
principiellt betydelsefulla.Under de senaste åren har insatser från ICOMOS krävts bl.a. 
för Drottningholm, Södra Ölands odlingslandskap och Karlskrona. Bedömningen är att 
både Drottningholm och Södra Öland även under det kommande året kommer att kräva 
insatser från ICOMOS.  
 
Målsättning på lång sikt 
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.  
 
Målsättning 2014 
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2014 är att verka för att planeringen för väg 
261 (Förbifart Drottningholm) inriktas på åtgärder som begränsar trafikmängden samt att 
en HIA (Historic Impact Assessment) nr. 2 genomförs för förbifarten.  
 
För Södra Öland är ICOMOS Sverige målsättning att verka för att den planerade 
vindkraftsutbyggnaden ej kommer till utförande med hänsyn till dess stora inverkan på 
det öppna odlingslandskapet.  
 
Denna rubrik är främst kopplad till punkt 1 av ICOMOS ändamål enligt stadgarna. 
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ICOMOS SWEDEN 
 

 
- 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 samtal med 
Riksantikvarieämbetet. ICOMOS har även samarbete om gemensamma aktiviteter med 
bl.a. Svenska Unescorådet, Sällskapet för restaureringskonst, Kulturarv utan Gränser och 
Svenska byggnadsvårdsföreningen. 
 
Målsättning på lång sikt 
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. 
 
Målsättning 2014 
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2014 är att utveckla samverkan med RAÄ 
genom regelbundna avstämningar, etablera fastare kontakter med de svenska världsarven 
samt 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. Vi eftersträvar en sammansättning som är representativ för svensk kultur-
miljövård. 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. 
 
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 2014 
Målsättningen för ICOMOS Sverige under 2014 är utföra en översiktlig analys av 
medlemsstrukturen; hur medlemmarna fördelar sig geografiskt och fördelningen av 
yrkeskategorier och kompetenser.  
 
ICOMOS Sveriges mål under det kommande året 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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