ICOMOS NORGE
RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSKAP
Styret har vedtatt retningslinjer for medlemskap i ICOMOS Norge i styremøte 28.09.06, som
tillegg til statuttene. Statutter for ICOMOS Norge, vedtatt mars 2004 sier:
§1. ICOMOS Norge
ICOMOS Norge utgjør den norske gren av ICOMOS og er en ideell forening for personer og
institusjoner med yrkesmessig tilknytning til kulturminnevern i Norge. [ ]
[ ]
§4. Medlemskap
[ ]
Personlig medlemskap kan søkes av alle som er yrkesmessig engasjert i norsk
kulturminnevern på det administrative, vitenskapelige, tekniske eller utøvende plan. [ ]
ICOMOS STATUTES adopted by the Vth General Assembly (Moscow, 22 May, 1978):
IV. MEMBERS
Article 6.
(a) [ ]
(1) Individual Membership shall be open to any individual engaged in the conservation of
monuments, groups of buildings and sites (as defines in Section II, article 3) as a member of
the scientific, technical or administrative staff of national, regional or local monuments, fine
arts or antiquities services, a decision-maker or a specialist engaged in the conservation,
restoration, rehabilitation and enhancement of monuments, groups of buildings and sites,
including, as appropriate, architects, town planners, historians, archaeologists, ethnologists,
and archivists. Individual membership may be accorded in exceptional cases to other
individuals interested in supporting the aims and objectives of ICOMOS. [ ]
Våre statutter slår klart fast at det skal være en yrkesmessig tilknytning til
kulturminnevernet for å kunne være medlem. Dette må forståes slik at man har lønn eller
godtgjørelse for det arbeidet man gjør innen kulturminnevernet. Dette må sees i motsetning
til en ren interesseforening som støtter kulturminnevernet, for eksempel
Fortidsminneforeningen, hvor medlemskap er åpent for enhver.
Styret har i møte 28.09.06 definert dette slik at søkeren må utøve dette engasjementet
gjennom sin ansettelse, sitt yrke. Kvantitet er ikke bestemmende for om søkeren er
kvalifisert.
Hva som er faglig tilknytning til kulturminnevernet vil være svært åpent. Indikasjonen kan
være at fagtilknytningen passer inn i en av de vitenskapelige komiteene.
MEDLEMSKAP I NASJONAL FAGKOMITÉ
Ethvert medlem av ICOMOS Norge kan være medlem av en eller flere fagkomiteer.
(Statuttenes § 9) Her er det opp til lederen av den enkelte fagkomiteen å legge til rette
arbeidet i komiteen og også å søke at det er tilstrekkelig antall medlemmer i komiteen for å
etablere et faglig forum.
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