
 
 

Årsmøtesak 8 

Valgkomiteens instilling  2014 
 

  

 
 
 
 
 

 
  



  2 
 
 

 

 

 

 

Årsmøte 20.03. 2014:  
Innstilling til valg av styre, råd og revisor  
 
ICOMOS-Norges årsmøte 21.03.2013 vedtok følgende valgkomite for perioden 2013-2014:  

Reidun Laura Andreassen, Hogne Langset og Bente Mathisen  
 

Komiteen konstituerte seg i januar 2014.  
 
 

Sittende styre  
Styret har i perioden mars 2013 til mars 2014 hatt følgende sammensetning (periode er vist i 
parentes, og styremedlemmer som er på valg i 2014 eller går ut av styret, er markert med 
rødt):  
 
Marie Louise Anker, president (2013)  
Lars Jacob Hvinden-Haug (2013-2014)  
Birgitte Sauge (2013-2014)  
Olaf Steen (2013-2014)  
Gisle Jakhelln (2012-13)  
Marianne Knutsen (2012-13)  
Keth Lind (2012-13)  
Tor Einar Fagerland (2013) varamedlem  
 

o President Marie Louise Anker meldte i brev av 6.01.2014 til valgkomiteen at hun ikke stiller  

til gjenvalg som president.  

o Olaf Steen trekker seg midt i perioden av helsemessige årsaker.  

o Lars Jacob Hvinden-Haug har ønsket å trekke seg midt i perioden. Valgkomiteen har tatt 

dette til etterretning og innstiller på nytt styremedlem i hans sted.  

o Tor Einar Fagerland og Keth Lind stiller ikke til gjenvalg.  

o Marianne Knutsen og Gisle Jakhelln stiller til gjenvalg.  

 
Det betyr at et av styrets medlemmer ikke er på valg og at 7 er på valg. President og tre 
styremedlemmer skal velges for to år hver, to styremedlemmer erstattes midt i perioden for et 
år hver. Varamedlem skal velges for et år.  

 
Statutter, valg  
Icomos statutter §11 omhandler valg:  
 

§11 Valg  
Årsmøtet velger president, styremedlemmer og ett varamedlem til styret, samt 
stemmeberettigede medlemmer til de prioriterte internasjonale fagkomiteer som da 
skal utgjøre rådet.  
Årsmøtet velger også valgkomité og revisor.  
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Presidenten velges for to år, med mulighet for gjenvalg for ett år av gangen etter to 
år. Styret og rådet velges for to år, og valget ordnes slik at omtrent halvparten er på 
valg hvert år.  
 
Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom minst ett medlem krever det.  
 
Alle kandidater skal være medlemmer av ICOMOS. Kandidater skal være forespurt 
og ha sagt seg villig. Den kandidat som har flest stemmer blir valgt. Ved stemmelikhet 
ved siste plass i styret ordnes det omvalg blant kandidatene med likt antall stemmer.  
 

Årsmøtet 2013 besluttet å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 1 representant fra styret 
(rådsansvarlig), 1 representant fra Rådet (Gisle Jakhelln), 1 representant fra valgkomiteen 
(Reidun L. Andreassen) og arbeidsgruppen mandat var å gjøre en evaluering av rådet ved å:  

• Gjennomgå statuttene fra Eger og eventuelt andre internasjonale prinsipielle 
dokumenter.  
• Gjennomgå rådet og de forskjellige komiteene med hensyn til aktivitet, rekruttering, 
mm.  
• Lage en rapport som legges fram for årsmøtet 2014  

 
Arbeidsgruppen har hatt ett møte og ber om årsmøtets mandat til å fortsette arbeidet. 
Arbeidsgruppen ser det som viktig at et styremedlem formelt påtar seg ansvaret med å lede 
rådet, men valgkomiteen har ikke lykkes i å innstille noen til dette vervet.  
 
Det er et ønske om konsolidering av styret og sikre en god kontinuitet både sett i forhold til 
nasjonale og internasjonale ICOMOS-aktiviteter.  
 
 

Valg 2014  
Presidenten velges i sin første periode for to år. Marianne Knutsen, kunsthistoriker og 
kulturminnekonsulent i Norconsult Bergen, stiller seg til disposisjon som president for 
ICOMOS Norge. Valgkomiteen ser det som viktig at den nye presidenten har sittet i styret og 
kan garantere kontinuitet både nasjonalt og internasjonalt. Marianne oppfyller disse kravene. 
Hun har vært aktiv i ICOMOS både nasjonalt og internasjonalt.  
 
En rekke møter og kontakter til ICOMOS Norge foregår i Oslo. Marianne Knutsen bor og 
arbeider i Bergen, det er derfor viktig for valg av Marianne Knutsen at ICOMOS Norge har en 
visepresident med base i Oslo. Lars Jacob Hvinden-Haug har meldt at han ikke ønsker å 
fortsette i styret og som visepresident. Styret konstituerer seg selv, men valgkomiteen har fått 
avklart at Birgitte Sauge er villig til å tiltre som visepresident i perioden. Birgitte Sauge er ikke 
på valg i 2014, hun er valgt for nok et år.  
 
Gisle Jakhelln, arkitekt i eget firma i Bodø, leder av CIAV-Norge, president i CIAV 
internasjonalt og medlem i ICOMOS Advisory Committee er styrets mest erfarne 
kulturminnearbeider både nasjonalt og internasjonalt. Valgkomiteen ser det som svært viktig 
for ICOMOS Norge at hans kompetanse fortsatt blir i styret, og han innstilles som 
styremedlem for ytterligere to år.  
 
Johanne Gillow, kunsthistoriker og byantikvar i Bergen stiller til valg som styremedlem for en 
periode på to år. Johanne har arbeidet med verdensarv, formidling, forvaltning og 
kunnskapsutvkling. Hun deltatt i et av ICOMOS profilerte EØS prosjekt med Polen og vil bidra 
til å styrke den faglige bredden i styret. Johanne innstilles som styremdelem for to år.  
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Arnstein Brekke, bygningsingeniør, kontorsjef i Kulturminnefondet på Røros stiller til valg som 
styremedlem for to år. Arnstein har en bred erfaring fra både forvaltning og praktisk 
kulturminnearbeid. Arnstein har arbeidet mye med folkelig arkitektur og bygningsvern og 
mange prosjekter knytte til samisk kultur. Han vil også bidra til å styrke den faglige bredden i 
styret.  
Marie Louise Anker, arkitekt, direktør for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider og med en 
allsidig kulturminnefaglig bakgrunn, har en meget verdifull erfaring som president av ICOMOS 
Norge. Maries nettverk og kompetanse er viktig for styret, og hun innstilles som styremedlem 
for et år.  
 
Eva Walderhaug er arkeolog og seniorrådgiver hos Riksantikvaren med ansvar for bergkunst. 
Eva har internasjonal erfaring fra prosjektarbeid blant annet i Sør-Afrika, har vært ansatt i 
Nordland fylkeskommune og har et utstrakt nettverk. Eva vil lede den norske ICOMOS-
komiteen for Rock Art og innstilles som styremedlem for et år.  
 
Linda Veiby, kunsthistoriker og seniårrådgiver hos Riksantikvaren stiller til valg som 
vararepresentant for et år. Linda har hatt en rekke verv i styret, rådet og har erfaring fra aktivt 
i komitearbeid i ICOMOS-Norge og har således med bred erfaring. Hun vil kunne bidra til 
kontinuitet og utvikling gjennom at hun også vil lede den norske ICOMOS-komiteen for 
Theory and philosophy of conservation and restoration.  
 
 
 
 
På denne bakgrunn innstiller valgkomiteen på valg som følger (periode vist i parentes):  
 

Marianne Knutsen, president (2014-2015)  

Gisle Jakhelln, styremedlem (2014-2015)  

Johanne Gillow, styremedlem (2014-2015)  

Arnstein Brekke, styremedlem (2014-2015)  

Marie Louise Anker, styremedlem (2014)  

Eva Walderhaug, styremedlem (2014)  

Linda Veiby, varamedlem (2014)  

 

 

Råd  
Rådet har i perioden hatt liten aktivitet, på tross av at det har vært et uttrykt ønske å styrke 
aktiviteten.  
Vi viser til årsrapporten for informasjon om komiteenes virksomhet. Årsmøtet i 2012 fremholdt 
med henvisning til Eger-Xi’an prinsippene at komiteledere ikke bør lede faggruppene mer enn 
2 x 3 år.  
 
Rådets medlemmer velges normalt for en periode på to år. Valgkomiteen har sett på 
kjønnssammensettingen i rådet, og har tilstrebet rekruttering av kvinnelige komiteledere. 
Videre har vi vurdert de komiteer der leder har sittet mer enn 6 år og foreslår ny leder der det 
er aktive komitemedlemmer som har sagt seg villige til å lede komiteen.  
 
Valgkomiteen har vært i kontakt med samtlige komiteledere.  
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De komitemedlemmene som ikke er på valg er vist med svart skrift. De medlemmene som er 
på valg i år er vist med rød skrift. Perioden er vist i parentes, og når det står 2014 betyr det 
valg for i år frem til neste årsmøte i 2015, og 2014-2015, betyr valg frem til årsmøtet i 2016.  
 
20th Century Heritage  

Olaf Steen- Voting Member(2013) Innstilling Nils Anker – Voting member 2014-2015  
 
CAR - Rock Art Fagkomiteen for bergkunst  
Marit Chruickschank - Voting member (2013-2014): Marit trer ut av rådet.  
Innstilling Eva Walderhaug – Voting member for et år 2014  
CIAV - International Committee of Vernacular Architecture Fagkomiteen for byggeskikk  

Gisle Jakhelln - Voting Member (2013-2014)  
 
CIIC - Cultural Routes  
Terje Bodøgaard - Voting member (2013-2014)  
 
CIPA - Architectural Photogrammetry Fagkomiteen for fotogrammetri (og dokumentasjon) 

Ola Storsletten - Voting Member (2012-2013) Innstilling gjenvalg 2014-2015  
 
CIVVIH - Historic Towns and Villages  
Hogne Langset - Voting Member: (2013-2014)  
ISCES Energy and sustainability  
Marte Boro- Voting member (2013-2014)  
 
ICHAM - Archaeological Heritage Management  

Wenche Brun – Voting member (2013): Innstilling gjenvalg 2014-2015  
 
ICICH - Intangible Cultural Heritage  
Hee Sook Lee-Niinioja Voting Member: (2013) Innstilling gjenvalg for et år 2014  
 
ICLAFI - Legal, Administrative and Financial Issues  

Marie Louise Anker - Voting Member: (2013-2014)  
 
IcoFort - Fortification and Military Heritage Fagkomiteen for fortifikasjoner  
Anders Joneid- Voting Member: (2013-2014) Anders trer ut av rådet-  
Innstilling Roberta Luiciani – Voting member (2014-2015)  
 
ICORP - Risk Preparedness  
Axel Mykleby- Voting Member: (2013-2014)  
 
ICTC - Cultural Tourism  

Erlend Gjelsvik- voting member(2012-2013). Innstilling gjenvalg 2014-2015  
 
IFLA - International Committee of Historic Gardens - Cultural Landscapes  
Fagkomiteen for landskap og historiske hager  
Annegreth Dietze-Schidrewahn- Voting Member (2013): Innstilling gjenvalg 2014-2015  
 
IIWC - International Wood Committee Trekomiteen Lasse Bjørkhaug - Voting Member : 
(2013) Innstilling Atle Østrem - Voting member 2014-2015  
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IPHC - International Polar Heritage Committee Den internasjonale polare 

kulturminnekomitéen Susan Barr - Voting Member (2012 -2013) Innstilling gjenvalg 2014-
2015 
  
ISCEAH - Earthen Architecture  

Hauke Haupts - Voting Member: (2013-2014)  
 
Stained Glass  
Jens Treider – Voting member (2013): Innstilling gjenvalg 2014-2015  
 
Theory and philosophy of conservation and restoration  

Amund Sinding-Larsen – Voting member: (2012-2013). Innstilling Linda Veiby Voting member 
2014-2015  
 
Training  

Torbjørn Eggen - Voting Member (2013): Innstilling Magnus Borgos Voting member 2014-
2015  
 
 

Revisor  
Marie Oftedal  
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av revisor for et år  
 
 
 
 

Valgkomiteen:  
Bente Mathisen, leder (sign)  

Hogne Langset (sign)  
Reidun Laura Andreassen (sign) 


