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ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013
Styrelsen har under året bestått av Nils Ahlberg, ordförande, Malin Myrin, vice ordförande, 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 ICOMOSaspiranter. 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 informationsspridning 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 styrelsen före sommaren, men vi har ändå lyckats upprätthålla en tämligen normal nivå på våra
aktiviteter.
Verksamhet. Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet och implementeringen 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 tillfällen, och rekommendationen har även avhandlats vid ett möte med ”tankesmedjan”.
Nils Ahlberg har sedan diskuterat svenska erfarenheter i förhållande till rekommendationen 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 samband med årets andra träff med de svenska representanterna till ICOMOS International
Scientific Committees. Vi diskuterade det långa perspektivet på bevarande och kulturmiljön, med inledningar av Svensk Kärnbränslehantering och Cornelius Holtorf, som
berättade om projektet ”Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden, Arkeologi möter kärnbränsleförvaring” 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 respektive områden.
Yttranden. ICOMOS SWEDEN har under året genom skrivelser, yttranden och diskussioner lämnat underlag och synpunkter i en rad frågor till svenska myndigheter, bevarandeföreningar, 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 seminarier och möten. Inkommen litteratur har lämnats till Vitterhetsakademiens bibliotek.

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

