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Verksamhetsberättelse 2016 
 
 
 
Styrelse och styrelsemöten 

 
Styrelsen för den ideella föreningen Europa Nostra - Sverige, har bestått av 
ordföranden Tina Wik samt de fyra ledamöterna Carl von Essen vice ordförande, 
Barbro Mellander sekreterare, Cecilia Sagrén kassör och Bosse Lagerqvist. 
Adjungerade styrelsemedlemmar har varit Hélène Hanes, SFV och Åsa Ahrland, 
SLU/Alnarp. 

 
Under 2016 har fem styrelsemöten plus ett konstituerande hållits i Stockholm, den 
29 januari, 17 mars, 10 juni, 29 augusti och den 24 november.  

 
 
 
Årsmötet 2016 

 
Årsmöte med temakväll hölls den 17 mars på Skånska Gruvan, Skansen i Stockholm. 
Drygt 30 personer deltog. Till årsmötesordförande valdes Nils Henrik Schager och till 
mötessekreterare Cecilia Sagrén. Till justeringsmän förutom ordföranden valdes 
Hélène Hanes och Karin Schager. 
Till ny ordförande i föreningen för ett år valdes Tina Wik då Carl von Essen avböjt omval. 
Till styrelseledamöter för två år valdes Barbro Mellander (omval) och Cecilia Sagrén 
(omval). 
Efter förslag från valnämnden valdes Carl von Essen (fyllnadsval) till styrelseledamot 
för 1 år. 
Bosse Lagerqvist kvarstod i styrelsen då han valdes året dessförinnan för en 
period på 2 år. 
Till revisorer för ett år valdes Ann Charlotte Backlund (omval) och Lena Simonsson 
(omval). 
Till ledamöter i valberedningen för ett år valdes Catherine Paues von Arnold (omval 
som sammankallande) och till dess övriga ledamöter valdes Pehr Mikael Sällström 
(omval) och Stephan Fickler (omval). 

 
Vid det efterföljande konstituerande mötet med styrelsen utsågs Carl von Essen 
till vice ordförande, Barbro Mellander till sekreterare, Cecilia Sagrén till kassör och 
till adjungerande styrelsemedlemmar utsågs Hélène Hanes och Åsa Ahrland. 
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Efter årsmötesförhandlingarna hälsade v. ordförande Carl von Essen deltagarna 
välkomna till temakvällen med ämnet "Hantverk". 
 
Magnus Borgos presenterade sedan Uthusprojektet i Röros som fick ett Europa 
Nostra Award 2015 för stadens fina arbete under många år med att både bevara 
de många gårdshusen i staden och samtidigt utbilda många hantverkare. 
Därefter presenterade Ulrik Hjort-Lassen sin doktorsavhandling "The Invisible 
Tools of a Timber Framer" som fick ett särskilt omnämnande i samma tävling, 
troligen den första doktorsavhandlingen i världen om ett hantverk skriven av en 
hantverkare. Peter Furness Lindén från Skansen berättade sedan om hur 
byggnaderna där vårdas. 
 

 
 
Internationella möten 
 
Congress 2016 
Den internationella kongressen hölls i Madrid den 23-27 maj. Ordförande Tina Wik 
deltog på kongressen och på Council mötet i samband med årskongressen. Även vice 
ordförande Carl von Essen samt ett par medlemmar i EN-S deltog. 
Kongressen bestod av flera delar förutom själva årsmötet samt olika studiebesök.  

   
De norska värdarna kallade till ett nordiskt möte för att diskutera ett nordiskt 
samarbete i allmänhet och i synnerhet nästa GA möte i Åbo. Europa Nostra - Finland 
som kommer att anordna EN Congress i Åbo/Turku 2017 i samband med 100-
årsfirandet av Finlands självständighet. Dessa Nordiska möten är även viktiga då vi 
gemensamt kan forma en linje för vad vi vill föra fram centralt i arbetet med Europa 
Nostra. 
 
Ett av seminarierna som hölls under kongessen handlade om social integration, som 
var huvudtemat. Ambitionen var att kunna formulera och skriva under ett manifest, 
Madrid manifestet, med detta tema. Diskussioner uppstod som mynnade ut i ett visst 
kaos och ett gemensamt manifest kunde inte presenteras under kongressen. 
 
Seminariet "Excellence Fair", där de 28 olika pristagarna i de fyra olika kategorierna 
av European Union Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Awards 
presenterade sina projekt, gav många nya stimulerande exempel och kontakter att 
sprida vidare i Sverige. 
Tyvärr fanns inga bidrag från Sverige med bland pristagarna. Det var dock 
intressant att notera det ökade intresset för social integration och immateriellt 
kulturarv bland pristagarna. Många handlade om lokala gruppers aktioner för att 
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bevara lokala kulturella fenomen, ofta som exempel på hållbar utveckling. 
 
Prisutdelningen som ägde rum den 24 maj i Zarzuela teatern i närvaro av bl.a. 
Hispanja's president och utdelningen sköttes av Tibor Navracsics, EU kommissionär för 
kultur, sport och ungdom, och EN's president Placido Domingo. Slutceremonin hölls 
två dagar efteråt i Madrids rådhus. 
 

 
Council 
Under Council mötet den 23 maj i Madrid i samband med Congress diskuterades vad 
Europa Nostra kan göra för det av EU nyligen beslutade Kulturarvsåret 2018 och de 
möjligheter det kan innebära. 
Dessutom gavs information om de 7 nya objekt som valts ut i projektet “The 7 Most 
Endangered”. 
 
Höstens Council och Country Representation Meeting möte var förlagt i Leipzig den 
8-10 november där även det årliga Country Representation Meeting ingick och där 
ordföranden Tina Wik deltog. Där utvärderades Congress i Madrid samt gavs 
information om hur planeringen går inför Congress i Turku 2017 och Congress i 
Berlin 2018. Vidare diskuterades hur och vad Europa Nostra skall arrangera under 
EU’s Kulturarvs år 2018. Kritik framfördes över rutiner för Congress kostnader och 
dessa kommer nu att skärpas och struktureras. Ett budgetunderskott efter Congess i 
Madrid förorsakade denna skärpning. EN’s roll under EU Kulturarvsår framhölls som 
betydande men oklarheter rådde om vilket ekonomiskt stöd som organisationen 
skulle få. Därför ligger vidare planering på is i avvaktan på besked om finansiering. 
Det EU finansierade projektet "Culture Counts for Europe", som Europa Nostra varit           
delaktiga i, presenterade sin rapport för att bidra till bättre distribution av den. Den 
handlar om vilken påverkan kulturarvet har, vad det bidrar med och värdet av det 
inom olika områden som ekonomi, miljö, kultur och social samhörighet. 
 
 
Övriga möten 
Den 28 -31 januari besökte hela styrelsen i Kuldiga och Riga i Lettland ,vilket var en 
uppföljning till den kontakt ordförande Carl von Essen tagit tidigare. Styrelsen tog del av 
deras restaureringspolicy avseende deras träbebyggelse.  Mötet resulterade i ytterligare 
kontakter mellan Kuldiga och Sverige då KKH’s restaureringskurs gjorde en resa dit med 
samtliga kursdeltagare under hösten 2017 under ledning av Cecilia Sagrén. 
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Pristävlingen EU:s Prize for Cultural Heritage / EN Awards 
 
Till 2018 års pristävling har två svenska projekt anmälts; 
Kategori 4, Education, Training and Awareness raising:  

  TORSBY Finnskogscentrum – från basutställning till en mötesplats för det skogsfinska 
kulturarvet. 
NOLBY Mounds - An Observatory in a Cultural Landscape 
Expertgranskning av projekten inför jurybedömning har gjorts av Åsa Ahrland 
respektive Barbro Mellander. 
 
 
 
Svensk EN verksamhet 2016 
 
Ordföranden har deltagit på: 
- arrangerat ICOMOS International Wood årsmöte och konferens i Falun 13 – 16 april. 
- EU Horizon diskussioner om framtida forskning inom kulturarvssektorn i Europa 
anordnad av plattformen Cultural Base i Barcelona 11-13 maj.  
- Konferens om 20th century Built Heritage , Modernismens kulturarv anordnat av  
Baltic Sea Region Cultural Forum, i vilket RAÄ ingår, i Kiel 28 - 30 september. Även 
Cecilia Sagrén deltog. 
 
 
Ett seminarium med tema Det förbisedda kulturarvet ordnades av EN-S den 24 
november i Stockholm. 
Inbjuden första huvudtalare var arkitekt Kersti Berggren, från Värmlands Museum, som 
berättade om deras arbete med att synliggöra och beskriva betydelsen av 
skogsfinnarnas kultur och påverkan i det svenska samhället. Värmlands Museum har 
även öppnat en ny utställning i en prisbelönt ombyggnad, Torsby Finnskogscentrum, 
som även fungerar som informationscenter för finngårdarna i trakten.  
Nästa talare var Erland Caldaras som berättade om romernas historia i Sverige och 
hans samarbete med Regionmuséet Skåne i arbetet med att sprida kunskap om romer, 
deras seder och historia framförallt bland skolbarn i Skåne. Från Regionmuséet deltog 
även Helen Stalin Åkesson och Elisabeth Ekstam som även beskrev svårigheten med 
att berätta om romska platser, då det inte bevarats.  
 
Vi har under året även haft ett antal möten och kontakter med ett flertal 
organisationer och personer inom kulturarvssektorn, bl.a. med Sveriges 
Hembygdsförbund för att se hur de kan utveckla deras internationella arbete. 
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Åsa Ahrland och Cecilia Sagrén har skrivit ett yttrande över utredningen "Gestaltad 
livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design. SOU 2015:88. ", som fokuserade 
på kapitel 7 i utredningen om förslag gällande nedläggning av ArkDes.  

 
Vi har fortsatt vårt stöd gällande kritik mot det planerade bygget av Nobel Center, ett i 
maj med en debattartikel i DN samt stöd till aktiva i olika protestaktioner. 
 
 
Informationsspridning 

 
Hemsidan www.europanostra.se är den plattform som föreningen huvudsakligen 
kommunicerar utifrån. Här läggs även huvudorganisationens Newsletters ut och 
länkar till de internationella mötena. Den svenska föreningens kontaktuppgifter, 
aktiviteter och evenemang annonseras i sin tur på den internationella hemsidan 
www.europanostra.org  
De svenska medlemsorganisationerna informerar också om Europa Nostras 
verksamhet på sina hemsidor. 

 
 
 
Svenska medlemmar 

 
EN-S arbetar aktivt med medlemsrekrytering och stöttar kansliet i Haag med svenska 
medlemskontakter och ajourhållningen av kontaktuppgifter. 
Totalt bestod den svenska medlemskåren i slutet av 2016 av 13 medlems-
organisationer (Member Organisations), varav Sveriges Hembygdsförbund anslutit sig 
under året, 9 stödjande medlemsorganisationer (Associated Organisations) samt 36 
enskilda medlemmar (Individual Members).   
 
HKH prinsessan Madeleine är hedersmedlem och föreningens beskyddare. 

 
  
 

 
 
 

http://www.europanostra.se/
http://www.europanostra.org/
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Balansrapport
2016-01-01 Förändring 2016-12-31

TILLGÅNGAR
  
  

Omsättningstillgångar
  

1920   PlusGiro 34 110,96
 

52 835,21
 

86 946,17
Summa omsättningstillgångar 34 110,96

 
52 835,21

 
86 946,17  

SUMMA TILLGÅNGAR 34 110,96
 

52 835,21
 

86 946,17  

EGET KAPITAL OCH SKULDER
  
  

Eget kapital
  

2010   Eget kapital, delägare 1 -36 321,18
 

2 210,22
 

-34 110,96
2069   Årets resultat 2 210,22

 
-55 045,43

 
-52 835,21

Summa eget kapital -34 110,96
 

-52 835,21
 

-86 946,17  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -34 110,96
 

-52 835,21
 

-86 946,17
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Resultatrapport
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER
 
 

Försäljning
 

3013   Övriga intäkter 450,00
 

1 040,00
3014   Medlemsavgifter 67 600,00

 
86 643,20

3015   Erhållna bidrag 102 343,75
 

100 000,00
3016   Seminarium 4 841,00

 
0,00

Summa försäljning 175 234,75
 

187 683,20 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 175 234,75
 

187 683,20 

RÖRELSENS KOSTNADER
 
 

Material och varor
 

4011   Årsmöte -1 006,00
 

-1 326,00
4015   Reskostnader -40 631,07

 
-57 891,74

4016   Kontorsmateriel/trycksake 0,00
 

-140,00
4017   Hemsida och datakostnader -8 326,50

 
-20 362,50

4019   Arvoden och kansli -13 254,00
 

-27 764,00
4020   Föreningsavgifter -51 163,97

 
-71 082,68

Summa material och varor -114 381,54
 

-178 566,92 

BRUTTOVINST 60 853,21
 

9 116,28 

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
 

6530   Redovisningstjänster -7 360,50
 

-11 090,00
6570   Bankkostnader -657,50

 
-236,50

Summa externa rörelseutgifter/kostnader -8 018,00
 

-11 326,50 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -122 399,54
 

-189 893,42 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 52 835,21
 

-2 210,22 

REDOVISAT RESULTAT 52 835,21
 

-2 210,22
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