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Forslag til endring i statuttene 

 

Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. 

Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan inneha samme verv, noe styret ønsker 

også skal gjenspeiles i de Norske statuttene.  Det har også vært fremmet ønske og spørsmål om 

honnørpris på medlemskapskontingenten. Forslaget til endringer åpner for en slik mulighet. 

Forslaget til endringer er uthevet med gul skrift. 

 

 

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for 
ICOMOS Norge  

Følgende forslag til endring for Årsmøtet 
2013 
Statutter  for ICOMOS Norge  

  

§1 ICOMOS Norge  §1 ICOMOS Norge  

  

ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian 
National comittee of ICOMOS, og utgjør den 
norske gren av ICOMOS.  
ICOMOS Norge er en ideell organisasjon for 
personer og institusjoner med yrkesmessig 
tilknytning til kulturminnevern i Norge. 
Medlemmer i ICOMOS Norge er samtidig 
medlemmer i ICOMOS. Av praktiske grunner 
skal ICOMOS Norge ha en fast og ikke 
ambulerende adresse og en fast plassering 
av sitt arkiv, bibliotek og andre eiendommer. 

ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian 
National comittee of ICOMOS, og utgjør den 
norske gren av ICOMOS. 
ICOMOS Norge er en ideell organisasjon for 
personer og institusjoner med yrkesmessig 
tilknytning til kulturminnevern i Norge. 
Medlemmer i ICOMOS Norge er samtidig 
medlemmer i ICOMOS. Av praktiske grunner 
skal ICOMOS Norge ha en fast og ikke 
ambulerende adresse og en fast plassering 
av sitt arkiv, bibliotek og andre eiendommer. 

  

§2 Definisjoner  §2 Definisjoner  

  

Med begrepet «monuments and sites» 
menes på norsk kulturminner og kulturmiljøer 
slik som de er definert i Kulturminneloven av 
9.juni 1978nr.50, med endringer sist av 3.juli 
1992 nr.96. 

Med begrepet «monuments and sites» 
menes på norsk kulturminner og kulturmiljøer 
slik som de er definert i Kulturminneloven av 
9.juni 1978nr.50, med endringer sist av 3.juli 
1992 nr.96. 
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§3 Formål  §3 Formål  

  

ICOMOS Norge skal arbeide for målsettingen 
fastsatt i seksjon II i hovedstatuttene vedtatt 
av Den V generalforsamlingen den 22. mai 
1978.  
Videre skal ICOMOS Norge ha som mål å: 
fremme forslag og ideer som har til formål å 
bedre kulturminnevernet;  
fungere som det koordinerende og 
kontaktskapende organ mellom ICOMOS og 
det norske kulturminnevernet;  
arbeide for internasjonale anbefalinger og 
konvensjoner som berører kulturminnevern 
blir gjort kjent og respektert;  
formidle kunnskap om norsk kulturminnevern 
som kan være av betydning internasjonalt;  
arbeide for utveksling av informasjon av 
betydning for kulturminnevern mellom 
interesserte organer eller personer 
innenlands og utenlands, samt spre 
opplysninger om og rapporter fra 
internasjonal virksomhet, slik som utstillinger 
kongresser symposier etc.; 
virke som et diskusjonsforum for saker av 
prinsipiell og teknisk art, så vel som for 
spørsmål om lovgivning og administrativ 
praksis vedrørende kulturminnevern;  
sette ut i livet de avgjørelser som fattes på 
ICOMOS generalforsamling og det program 
som fremlegges av Advisory Committee, 
Executive Comittee og Scientific Council. 

ICOMOS Norge skal arbeide for målsettingen 
fastsatt i seksjon II i hovedstatuttene vedtatt 
av Den V generalforsamlingen den 22. mai 
1978.  
Videre skal ICOMOS Norge ha som mål å: 
fremme forslag og ideer som har til formål å 
bedre kulturminnevernet;  
fungere som det koordinerende og 
kontaktskapende organ mellom ICOMOS og 
det norske kulturminnevernet;  
arbeide for internasjonale anbefalinger og 
konvensjoner som berører kulturminnevern 
blir gjort kjent og respektert;  
formidle kunnskap om norsk kulturminnevern 
som kan være av betydning internasjonalt; 
arbeide for utveksling av informasjon av 
betydning for kulturminnevern mellom 
interesserte organer eller personer 
innenlands og utenlands, samt spre 
opplysninger om og rapporter fra 
internasjonal virksomhet, slik som utstillinger 
kongresser symposier etc.; 
virke som et diskusjonsforum for saker av 
prinsipiell og teknisk art, så vel som for 
spørsmål om lovgivning og administrativ 
praksis vedrørende kulturminnevern;  
sette ut i livet de avgjørelser som fattes på 
ICOMOS generalforsamling og det program 
som fremlegges av Advisory Committee, 
Executive Comittee og Scientific Council. 

  

§ 4 Medlemskap  § 4 Medlemskap  

  

Medlemskap i ICOMOS Norge innebærer 
medlemskap i ICOMOS.  
Medlemskap i ICOMOS Norge omfatter 
følgende kategorier:  
personlige medlemmer 
institusjonsmedlemmer 
æresmedlemmer  
støttemedlemmer  
studentmedlemmer  
 
Personlig medlemskap kan søkes av alle 
som er yrkesmessig engasjert i norsk 
kulturminnevern på det administrative, 
vitenskapelige, tekniske eller utøvende plan. 
Bare personlige medlemmer kan inneha verv 

Medlemskap i ICOMOS Norge innebærer 
medlemskap i ICOMOS.  
Medlemskap i ICOMOS Norge omfatter 
følgende kategorier:  
personlige medlemmer 
institusjonsmedlemmer 
æresmedlemmer  
støttemedlemmer  
studentmedlemmer  
 
Personlig medlemskap kan søkes av alle 
som er, eller har vært, yrkesmessig engasjert 
i norsk kulturminnevern på det administrative, 
vitenskapelige, tekniske eller utøvende plan. 
Bare personlige medlemmer kan inneha verv 
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i ICOMOS.  
Institusjonsmedlemskap kan søkes av 
institusjoner med faglig tilknytning til 
kulturminnevern. Et institusjonsmedlem 
representeres ved en person.  
 
Æresmedlemmer i ICOMOS Norge utnevnes 
av årsmøtet. De har både møte- og 
stemmerett i ICOMOS Norge.  
 
Styret kan tilby støttemedlemskap til 
personer eller firmaer som ønsker å bidra 
økonomisk til ICOMOS Norge eller støtte 
organisasjonen på annet vis eller samarbeide 
internasjonalt innenfor kulturminnevern (jfr. 
hovedstatuttenes Article 6a3). Det forutsettes 
at støttemedlemmer respekterer 
organisasjonens formål (jfr.§3)  
 
Søknad om medlemskap sendes til styret til 
behandling og godkjenning. Alle medlemmer 
har rett til å delta på møter i ICOMOS, men 
bare medlemmer utvalgt blant styrets og 
rådets medlemmer har stemmerett på den 
internasjonale generalforsamlingen (jfr. §8) 
Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som 
fortsatt skylder årskontingent etter tre 
purringer, blir strøket fra medlemslisten. 

i ICOMOS.  
Institusjonsmedlemskap kan søkes av 
institusjoner med faglig tilknytning til 
kulturminnevern. Et institusjonsmedlem 
representeres ved en person.  
 
Æresmedlemmer i ICOMOS Norge utnevnes 
av årsmøtet. De har både møte- og 
stemmerett i ICOMOS Norge.  
 
Styret kan tilby støttemedlemskap til 
personer eller firmaer som ønsker å bidra 
økonomisk til ICOMOS Norge eller støtte 
organisasjonen på annet vis eller samarbeide 
internasjonalt innenfor kulturminnevern (jfr. 
hovedstatuttenes Article 6a3). Det forutsettes 
at støttemedlemmer respekterer 
organisasjonens formål (jfr.§3)  
 
Søknad om medlemskap sendes til styret til 
behandling og godkjenning. Alle medlemmer 
har rett til å delta på møter i ICOMOS, men 
bare medlemmer utvalgt blant styrets og 
rådets medlemmer har stemmerett på den 
internasjonale generalforsamlingen (jfr. §8) 
Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som 
fortsatt skylder årskontingent etter tre 
purringer, blir strøket fra medlemslisten. 

  

§5 Kontingent  §5 Kontingent  

  

Årskontingent for medlemmer i ICOMOS 
Norge fastsettes av årsmøtet. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
ICOMOS Norge betaler til ICOMOS den 
fastsatte årsavgift per medlem. 

ICOMOS Norge betaler til ICOMOS den 
fastsatte årsavgift per medlem. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
ICOMOS Norge betaler til ICOMOS den 
fastsatte årsavgift per medlem. 
 
Styret kan innvilge halv medlemskontingent 
til pensjonister. 
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§6 Årsmøtet  §6 Årsmøtet  

  

Årsmøtet er ICOMOS Norges høyeste organ. 
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars.  
 
Innkallelsen sendes medlemmene senest en 
kalendermåned før fastsatt møtedato. 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet 
må være sekretariatet i hende senest 20 
dager før møtedato. Endelig dagsorden, 
revidert regnskap styrets årsberetning, 
valgkomiteens forslag og andre sakspapirer 
sendes medlemmene senest to uker før 
møtedato.  
 
Årsmøtet skal:  
godkjenne innkallelsen og dagsorden; 
godkjenne skriftlige fullmakter;  
behandle årsmelding og godkjenne 
regnskapet;  
velge styre og råd i henhold til § 11, samt 
revisor og valgkomité;  
fastsette årskontingent for det påfølgende år; 
behandle innkomne saker; 
årsmøtet beslutter hvilke av de internasjonale 
fagkomitéene som til en hver tid skal 
prioriteres med stemmeberettigede 
medlemmer fra Norge. Det må til en hver tid 
være minst 11.  
 
Forslag til endringer må meldes som sak til 
årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt 
kontingent for inneværende år, har 
stemmerett. Medlemmer som ikke kan være 
tilstede, kan stemme skriftlig på forhånd eller 
gi fullmakt til et medlem som er tilstede. Et 
lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.  
 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  

Årsmøtet er ICOMOS Norges høyeste organ. 
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars.  
 
Innkallelsen sendes medlemmene senest en 
kalendermåned før fastsatt møtedato. 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet 
må være sekretariatet i hende senest 20 
dager før møtedato. Endelig dagsorden, 
revidert regnskap styrets årsberetning, 
valgkomiteens forslag og andre sakspapirer 
sendes medlemmene senest to uker før 
møtedato.  
 
Årsmøtet skal: 
godkjenne innkallelsen og dagsorden;  
godkjenne skriftlige fullmakter;  
behandle årsmelding og godkjenne 
regnskapet;  
velge styre og råd i henhold til § 11, samt 
revisor og valgkomité;  
fastsette årskontingent for det påfølgende år;  
behandle innkomne saker;  
årsmøtet beslutter hvilke av de internasjonale 
fagkomitéene som til en hver tid skal 
prioriteres med stemmeberettigede 
medlemmer fra Norge. Det må til en hver tid 
være minst 11.  
 
Forslag til endringer må meldes som sak til 
årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt 
kontingent for inneværende år, har 
stemmerett. Medlemmer som ikke kan være 
tilstede, kan stemme skriftlig på forhånd eller 
gi fullmakt til et medlem som er tilstede. Et 
lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.  
 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  
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§7 Ekstraordinære årsmøter  §7 Ekstraordinære årsmøter  

  

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte 
nr styret eller 30 medlemmer forlanger det.  
Innkallelsen og saksbehandlingen skjer på 
samme måte som for ordinært årsmøte. 
Vedtak kan  
bare fattes i saker som er lagt fram i 
innkallelsen  

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte 
nr styret eller 30 medlemmer forlanger det.  
Innkallelsen og saksbehandlingen skjer på 
samme måte som for ordinært årsmøte. 
Vedtak kan  
bare fattes i saker som er lagt fram i 
innkallelsen  

  

§8 Styre og råd  §8 Styre og råd  

  

Styret består av presidenten og seks 
medlemmer. I tillegg velges det ett 
varamedlem til styret som kan tre inn dersom 
ett styremedlem må trekke seg i perioden 
mellom årsmøtene.  
 
Rådet består av de stemmeberettigede 
medlemmene (voting member) til hver av de 
internasjonale ICOMOS fagkomiteer som 
årsmøtet bestemmer at ICOMOS Norge skal  
engasjere seg i. Rådet har en rent 
rådgivende funksjon for ICOMOS Norges 
styre.  
 
Styret og rådet velges av årsmøtet i henhold 
til § 11. 
Styret og rådet representer ICOMOS Norge 
på ICOMOS generalforsamling. Styret og 
rådet velger representantene til 
generalforsamlingen blant sine medlemmer 
dersom deres antall overskrider antall 
stemmeberettigede representanter.  
 
Styret kan innkalle rådet til felles møter. 
Styret og rådet skal møtes samlet minst én 
gang i året. Mellom årsmøtene leder styret 
arbeidet i ICOMOS Norge. Styret er 
beslutningsdyktig når minst fire medlemmer 
er til stede. På det første møtet etter 
årsmøtet velger styret visepresident, 
sekretær og kasserer. Det skrives referat fra 
styrets møter som også sendes rådets 
medlemmer.  
Styret kan oppnevne komiteer og utvalg til å 
arbeide med spesielle oppdrag. Disse har 
rapporteringsplikt overfor styret.  
I saker til avgjørelse skal alminnelige 
habilitetsregler følges.  

Styret består av presidenten og seks 
medlemmer. I tillegg velges det ett 
varamedlem til styret som kan tre inn dersom 
ett styremedlem må trekke seg i perioden 
mellom årsmøtene.  
 
Rådet består av de stemmeberettigede 
medlemmene (voting member) til hver av de 
internasjonale ICOMOS fagkomiteer som 
årsmøtet bestemmer at ICOMOS Norge skal 
engasjere seg i. Rådet har en rent 
rådgivende funksjon for ICOMOS Norges 
styre.  
 
Styret og rådet velges av årsmøtet i henhold 
til § 11  
Styret og rådet representer ICOMOS Norge 
på ICOMOS generalforsamling. Styret og 
rådet velger representantene til 
generalforsamlingen blant sine medlemmer 
dersom deres antall overskrider antall 
stemmeberettigede representanter.  
 
Styret kan innkalle rådet til felles møter. 
Styret og rådet skal møtes samlet minst én 
gang i året. Mellom årsmøtene leder styret 
arbeidet i ICOMOS Norge. Styret er 
beslutningsdyktig når minst fire medlemmer 
er til stede. På det første møtet etter 
årsmøtet velger styret visepresident, 
sekretær og kasserer. Det skrives referat fra 
styrets møter som også sendes rådets 
medlemmer.  
Styret kan oppnevne komiteer og utvalg til å 
arbeide med spesielle oppdrag. Disse har 
rapporteringsplikt overfor styret.  
I saker til avgjørelse skal alminnelige 
habilitetsregler følges.  
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§9 Nasjonale fagkomitéer  §9 Nasjonale fagkomitéer  

  

Stemmeberettigede medlemmer til de 
internasjonale fagkomiteene har ansvaret for 
å bidra aktivt i en nasjonal fagkomité på sitt 
fagområde. Normalt skal det 
stemmeberettigede medlemmet lede sin 
respektive fagkomité. Flere faggrupper kan 
organisere seg i en felles fagkomité med 
beslektede fagområder dersom det er 
formålstjenlig.  
Fagkomiteene bestemmer selv hvordan de 
skal organisere sitt arbeid. Medlemskap i en 
eller flere fagkomiteer er åpent for ale 
medlemmer av ICOMOS Norge. Lederne av 
fagkomitéene har ansvar for å legge til rette 
for å aktivisere medlemmene som har valgt 
tilknytning til den respektive komité. Formålet 
er å utvikle fagkomiteene som nettverk for 
faglig utvikling og kunnskapsutveksling.  
 
Styret kan vedta retningslinjer for de norske 
fagkomitéene.  

Stemmeberettigede medlemmer til de 
internasjonale fagkomiteene har ansvaret for 
å bidra aktivt i en nasjonal fagkomité på sitt 
fagområde. Normalt skal det 
stemmeberettigede medlemmet lede sin 
respektive fagkomité. Flere faggrupper kan 
organisere seg i en felles fagkomité med 
beslektede fagområder dersom det er 
formålstjenlig.  
Fagkomiteene bestemmer selv hvordan de 
skal organisere sitt arbeid. Medlemskap i en 
eller flere fagkomiteer er åpent for ale 
medlemmer av ICOMOS Norge. Lederne av 
fagkomitéene har ansvar for å legge til rette 
for å aktivisere medlemmene som har valgt 
tilknytning til den respektive komité. Formålet 
er å utvikle fagkomiteene som nettverk for 
faglig utvikling og kunnskapsutveksling.  
 
Styret kan vedta retningslinjer for de norske 
fagkomitéene.  

  

§10 Valgkomité  §10 Valgkomité  

  

Valgkomitéen består av tre medlemmer.  
 
Valgkomitéen foreslår tre kandidater til 
vervene som president, styremedlem, 
varamedlem til styret, stemmeberettiget 
fagkomitémedlem, revisor og  
valgkomitémedlem.  
Valgkomiteen velger selv sin leder.  
Styret kan vedta sine retningslinjer for 
valgkomiteen.  

Valgkomitéen består av tre medlemmer.  
 
Valgkomitéen foreslår tre kandidater til 
vervene som president, styremedlem, 
varamedlem til styret, stemmeberettiget 
fagkomitémedlem, revisor og  
valgkomitémedlem.  
Valgkomiteen velger selv sin leder.  
Styret kan vedta sine retningslinjer for 
valgkomiteen.  



 
 
 

 

7 
 

  

§11 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. 
 
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.  
 
Rekkefølge for valget i årsmøtet:  
 
President. Alle personlige medlemmer 
inkludert styre og rådsmedlemmer kan stille 
til valg. Et sittende styre- eller rådsmedlem 
som stiller til valg uten å bli valgt fortsetter sitt 
verv.  
 
Medlemmer og varamedlem til de ledige 
plassene i styret.  
Alle personlige medlemmer, inkludert 
avtroppende president, kan stille til valg. 
Dersom et sittende styremedlem blir valgt til 
president, eller av andre grunner ikke kan  
fullføre sin toårsperiode, skal den 
gjenværende perioden tilbys den neste 
kandidaten etter valgresultatet. I tilfelle flere 
slike ledige plasser skal den lengste periode 
fylles først. Dersom det ikke er flere 
kandidater enn ledige plasser i styret, 
arrangeres det et eget valg for slike ledige 

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.  
 
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.  
 
Ingen medlemmer kan inneha samme verv 
lenger enn ni år sammenhengende 
 
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.  
 
Rekkefølge for valget i årsmøtet: 
  
President. Alle personlige medlemmer 
inkludert styre og rådsmedlemmer kan stille 
til valg. Et sittende styre- eller rådsmedlem 
som stiller til valg uten å bli valgt fortsetter sitt 
verv.  
 
Medlemmer og varamedlem til de ledige 
plassene i styret.  
Alle personlige medlemmer, inkludert 
avtroppende president, kan stille til valg. 
Dersom et sittende styremedlem blir valgt til 
president, eller av andre grunner ikke kan  
fullføre sin toårsperiode, skal den 
gjenværende perioden tilbys den neste 
kandidaten etter valgresultatet. I tilfelle flere 
slike ledige plasser skal den lengste periode 
fylles først. Dersom det ikke er flere 
kandidater enn ledige plasser i styret, 
arrangeres det et eget valg for slike ledige 
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plasser.  
 
Stemmeberettigede medlemmer til 
internasjonale fagkomiteer som ICOMOS  
Norge skal engasjere seg i.- Disse utgjør 
rådet. Styremedlemmer er valgbare som 
stemmeberettigede medlemmer til 
internasjonale fagkomiteer. Dersom  
stemmelikhet mellom to eller flere kandidater 
til internasjonal fagkomité, ordnes det omvalg 
blant disse.  
 
Revisor  
 
Valgkomité. Medlemmer med verv i 

ICOMOS Norges styre og råd kan ikke 
velges inn i valgkomiteen så lenge de 
innehar slikt verv.  

plasser.  
 
Stemmeberettigede medlemmer til 
internasjonale fagkomiteer som ICOMOS  
Norge skal engasjere seg i.- Disse utgjør 
rådet. Styremedlemmer er valgbare som 
stemmeberettigede medlemmer til 
internasjonale fagkomiteer. Dersom  
stemmelikhet mellom to eller flere kandidater 
til internasjonal fagkomité, ordnes det omvalg 
blant disse.  
 
Revisor  
 
Valgkomité. Medlemmer med verv i 

ICOMOS Norges styre og råd kan ikke 
velges inn i valgkomiteen så lenge de 
innehar slikt verv.  
 

  

§12 Endring av statuttene  §12 Endring av statuttene  

  

Endring av statuttene skal behandles på 
årsmøtet. Forslag sendes medlemmer senest 
to uker før møtedato. Endringer krever 2/3 
flertall blant de stemmeberettigede på møtet.  

Endring av statuttene skal behandles på 
årsmøtet. Forslag sendes medlemmer senest 
to uker før møtedato. Endringer krever 2/3 
flertall blant de stemmeberettigede på møtet.  

§13 Oppløsning  §13 Oppløsning  

  

Beslutning om oppløsning av ICOMOS 
Norge kan bare skje ved alminnelig flertall 
blant de stemmeberettigede på 2 påfølgende 
ordinære årsmøter. Eventuelle disponible 
midler tilfaller ICOMOS.  

Beslutning om oppløsning av ICOMOS 
Norge kan bare skje ved alminnelig flertall 
blant de stemmeberettigede på 2 påfølgende 
ordinære årsmøter. Eventuelle disponible 
midler tilfaller ICOMOS.  


