
Ansökan om resebidrag från Svenska ICOM 

Att söka konferensbidrag 
Du som är medlem i Svenska ICOM kan söka konferensbidrag. Svenska ICOMs styrelse bestämmer 
vem som får bidrag. För att få bidrag måste du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen i god innan 
konferensen. Du måste även skriva en kort konferensrapport efter ditt deltagande. 
Konferensbidrag bedöms annorlunda än våra ordinarie resebidrag. Bland annat utgår vi ifrån att Ni 
som har ett uppdrag inte behöver betala konferensavgiften och att Ni som tillhör våra stora 
institutioner har resurser för konferensavgifter internt. Vi avser att möjliggöra för medlemmar som 
generellt inte är så resursstarka. 

Vad du kan få bidrag för 
Du kan få bidrag för konferenser och möten utanför Sverige som arrangeras av: 

● ICOMs centrala kommittér (advisory/executive) och expertgrupper 
● ICOMs generalkonferenser 
● ICOMs internationella kommittéer 
● ICOMs nationella kommittéer 
● ICOMs regionala organisationer 
● Organisationer anslutna till ICOM (affiliated) 
● Du kan också söka medel för att delta i internationella nätverk och konferenser för 

museiprofessionella som arrangeras av andra organisationer. 

Prioritetsordning 
Individuella medlemmar har företräde framför representanter för institutionella medlemmar. Så här 
prioriterar vi bland ansökningarna om bidrag till ICOM-medlemmar. Här ser du vilken grupp din 
institution tillhör. 

1. Studentmedlemmar 
2. Individuella Medlemmar (ordinarie och pensionär) utan institutionstillhörighet 
3. Individuella Medlemmar tillhörande institutioner i kategorierna Grupp A–E 
4. Individuella Medlemmar tillhörande institutioner i kategorierna Grupp F 

Ansökan 
Skicka din ifyllda ansökan till Pontus Forslund, pontus.forslund@kultur.goteborg.se 

Senaste ansökningsdag 
Deadline för ansökningar under året är: 
15 april, 15 maj, 15 juni, 15 augusti, 15 september, 15 oktober, 15 november 

Beslut 
Styrelsen behandlar ansökningarna vid styrelsesammanträden. 
Beviljad ansökan meddelas per e-post. Vi beviljar inte konferensbidrag i efterskott. 

Utbetalning 
Kontakta styrelsens kassör Sara Roberts, sara.roberts@vgregion.se och ange vilken bank samt 
kontonummer du vill ha bidraget utbetalt till. 

Konferensrapport 
Konferensrapporten skickar du senast två månader efter det att resan avslutats till Aron Ambrosiani, 
aron@ambrosiani.se. Den lägger vi sedan ut på Svenska ICOMs webbplats. 
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Ansökan om konferensbidrag från Svenska ICOM 
 
1. Sökanden 
Namn: __________________________________________________ 
Titel: __________________________________________________ 
Institution/Arbetsgivare: __________________________________________________ 
Postadress: __________________________________________________ 
Telefonnummer: __________________________________________________ 
E-postadress: __________________________________________________ 
Medlemsnummer: __________________________________________________ 

Typ av medlemskap: □ Individuellt □ Institutionellt 
 
2. Konferensen 
Konferensens namn/tema: __________________________________________________ 
Internationell kommitté: __________________________________________________ 
Plats: __________________________________________________ 
Datum: __________________________________________________ 
 
3. Uppdrag under konferensen 

Har du ett uppdrag? □ Ja □ Nej (gå vidare till 4) 

Om ja, □ Jag är invald i den internationella kommitténs styrelse  

i egenskap av ______________________________________ 

□ Jag ska presentera ett paper på temat: 

__________________________________________________  

□ Annat, nämligen: _________________________________

__________________________________________________ 

4. Tidigare resebidrag/konferensbidrag 
Har du under de senaste tre □ Ja □ Nej (gå vidare till 5) 
åren tilldelats resebidrag/ 
konferensbidrag från Svenska ICOM?  
Om ja, Kommittéarrangör och år: _____________________________ 

5. Reserapport 
□ Jag förbinder mig att senast två månader efter avslutad 
konferens skicka konferensrapport till Aron Ambrosiani. 

 
Datum __________________________________________________ 
Underskrift __________________________________________________ 
 
Skicka din ansökan om resebidrag till Pontus Forslund, pontus.forslund@kultur.goteborg.se 
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