Stadgar för Svenska ICOM

ICOM, the International Council of Museums, är en internationell organisation för museer
och museianställda. Den grundades 1946. ICOM är en s.k. non-governmental organisation
inom UNESCO, dvs. har institutioner och enskilda personer som medlemmar och inte
representanter utsedda av sitt lands regering. ICOM är rådgivare till UNESCO i museifrågor,
utför expertuppdrag och ger ut publikationer. ICOM arbetar genom nationella och
internationella kommittéer samt leds av Executive Board, som väljs vid General Assembly
vart tredje år och Advisory Council, som utgörs av ordföranden i de nationella och
internationella kommittéerna. Generalsekreteraren är organisationens verkställande
ledamot. ICOMs uppdaterade stadgar, ”ICOM Statutes”, antogs vid ICOMs 9:e extraordinära
General Assembly i Paris, den 9 juni 2017. Det interna arbetet regleras av ”ICOM’s Internal
Rules” och arbetet kring museietik utgår från ”ICOM Code of Ethics”. ICOMs sekretariat och
dokumentationscentrum är knutna till UNESCOs huvudkontor i Paris.

STADGAR FÖR SVENSKA NATIONELLA ICOM-KOMMITTÉN, KALLAD SVENSKA ICOM
1. Kommittén skall, förutom dessa stadgar, tillämpa ICOMs stadgar.
2. Kommittén skall tjäna museiväsendets intressen genom att främja samarbete mellan
svenska och utländska museiinstitutioner, museianställda och ICOMs olika organ. Kommittén
skall nära samarbeta med andra svenska museiorganisationer.
3. Kommittén skall arbeta i enlighet med ICOMs ändamål (ICOMs stadgar art 2).
4. Kommittén skall verka för ökat samarbete, utbyte av tjänster och information mellan
medlemmar samt för skydd av deras yrkesintressen i linje med ICOMs ändamål (ICOMs
stadgar art 2, sektion 2).
5. Kommittén består av alla individuella ICOM-medlemmar och institutionella ICOMmedlemmar verksamma i landet.
6. Medlemskap i ICOM förutsätter svenska nationella ICOM-kommitténs godkännande
(ICOMs stadgar art 4, sektion 2). Enskild person eller institution kan erhålla medlemskap
enligt ICOMs stadgar art 4 efter ansökan till nationalkommitténs styrelse.
7. En medlem förlorar sitt medlemskap (ICOMS stadgar art 4, sektion 4) genom - avsägelse utebliven betalning av medlemsavgiften två år i följd - ändrad yrkesstatus - överträdelse av
nationalkommitténs eller ICOMs stadgar enligt beslut av Executive Board.

8. Kommittén inkasserar medlemsavgifterna, vars storlek fastställs av Executive Board
(ICOMs stadgar art 5). Avgiften överförs årligen till ICOM.
9. Kommittén har rätt att vid behov höja avgifterna för att täcka förändringar i
valutakurserna och för att finansiera den egna verksamheten.
10. Kommitténs olika intäkter består av medlemsavgifter och bidrag i olika former.
11. Årsmötet är kommitténs högsta beslutande organ. Kallelse skall sändas till alla
medlemmar senast 30 dagar före sammanträdesdagen. I kallelsen skall årsmötets
dagordning meddelas.
12. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter beaktas:
– val av mötesordförande
- val av mötessekreterare
- val av två justeringsmän
- fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt samt om dagordningen kan godtas
- föredragning av verksamhetsberättelse
- föredragning av ekonomisk redovisning
- föredragning av revisionsberättelse
- fråga om styrelsens ansvarsfrihet
- fastställande av medlemsavgift
- fråga som väckts av medlem skall ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet
- val av styrelse
- val av revisorer (för 1 år)
- val av valberedning (för 1 år)
- verksamhetsprogram för kommande år
Vid röstning har varje närvarande individuell respektive institutionell medlem en röst.
Institutionell medlem skall uppvisa fullmakt.
13. Extra kommittémöte kan sammankallas på begäran av styrelsens ordförande, styrelsen,
eller minst en tredjedel av antalet kommittémedlemmar.
14. Mellan årsmötena leds svenska ICOM av en styrelse som svarar för kommitténs löpande
arbete, medlemsvärvning, inkassering av medlemsavgifter och inbetalning av dessa till
ICOMs sekretariat. Styrelsen skall också bestämma fördelningen av övriga intäkter.
15. Styrelsen skall bestå av sju individuella ICOM-medlemmar. Ledamöterna väljs varje år vid
ordinarie årsmöte för en tid på tre år, enligt följande:

år 1 – ordförande, 1 ledamot
år 2 – sekreterare, 1 ledamot
år 3 – kassaförvaltare, 2 ledamöter
Nyval, omval och fyllnadsval till styrelsen, samt val av revisorer föreslås av en valberedning
bestående av 2-4 ICOM-medlemmar. Sittande valberedning föreslår ny valberedning. Om
ingen valberedning finns ska årsmötet föreslå ny valberednings sammansättning.
16. Om ledamot lämnar styrelsen under pågående mandatperiod, skall styrelsen adjungera
ersättare, varefter fyllnadsval sker vid nästa årsmöte. Den nya ledamotens mandatperiod
skall sammanfalla med företrädarens.
17. Styrelsen är beslutför om fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sammanträda
minst två gånger om året.
18. Styrelsen kan adjungera representanter för nationella eller internationella
förbund/organisationer vid behandling av särskilda frågor.
19. Ingen styrelseledamot får vara medlem av styrelsen mer än sex år i följd.
20. Svenska ICOM-kommittén skall vara representerad i ICOMs Advisory Council genom sin
ordförande eller av denna utsedd ställföreträdare ur nationalkommitténs styrelse (ICOMs
stadgar art 13, sektion 1).
21. Den svenska ICOM-kommittén skall vara representerad i ICOMs General Assembly
genom fem av styrelsen utsedda enskilda medlemmar. Dessa fem medlemmar har rösträtt
(ICOMs stadgar art 7, sektion 1).
22. För tillägg och ändringar av dessa stadgar fordras godkännande genom två tredjedels
majoritet av avgivna röster vid omröstning under ordinarie eller extra årsmöte. Tillägg och
ändringar skall även godkännas av ICOM.
23. Kommittén kan upplösas enligt art 24 i ICOMs stadgar eller genom beslut av årsmötet.
Detta fordrar två tredjedels majoritet av antalet vid årsmötet avgivna röster.
24. Om kommittén upplöses skall dess tillgångar tillfalla ideell, icke vinstgivande
organisation. Stadgar för svenska nationella ICOM-kommittén godkända vid årsmötet 201904-09.

