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Verksamhetsberättelse 2019 

 
 
 
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 Gunnar Almevik. Adjungerade styrelsemedlemmar 
har varit Kersti Berggren och Åsa Ahrland, SLU/Alnarp. 

 
Under 2019 har fem styrelsemöten plus ett konstituerande hållits i Stockholm och 
mariestad, den 14 januari, 25 februari, 6 maj (kontituerande), 26 september (i Mariestad) 
och den 14 november.  

 
 
 
Årsmötet 2019 

 
Årsmöte med temakväll hölls den 28e mars på KTH i Stockholm. 
Drygt 10 personer deltog. Till årsmötesordförande valdes Catherine von Arnold och till 
mötessekreterare Carl von Essen. 
Till justeringsmän förutom ordföranden valdes Lena Simonsson och Tina Wik. 

Till ordförande i föreningen för ett år valdes Tina Wik (omval). 
Till styrelseledamöter för två år valdes Carl von Essen (omval) och Gunnar Almevik 
(omval). 
Barbro Mellander och Cecilia Sagrén kvarstod i styrelsen då de 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 Pehr Mikael Sällström (omval och 
sammankallande) och till dess övriga ledamöter Hélène Hanes (nyval) och Åsa Ahrland 
(nyval). 

 
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 Kersti Berggren och Åsa Ahrland. 
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Verksamhetsberättelse Europa Nostra Sverige 2019 
 
Nationellt 
 
Årsmöte 2019 
På årsmötet den 28e mars ordnade vi ett seminarium om ämnet ’Kulturarv i trä, Wooden 
Heritage – inventering, dokumentation och presentation’. Årsmötet hölls på KTH där prof 
Johan Mårtelius höll ett inledningsanförande. Kvällen hade två talare, Stefano Bertocci och 
Gunnar Almevik, som båda presenterade sina arbeten med att dokumentera och visualisera 
äldre träbyggnader. Stefano Bertocci presenterade sitt arbete med 3D skanning av 
Uppståndelsekyrkan i Kizij, ryska Karelen, och hur de bearbetat och tolkat punktmolnen för en 
beskrivande presentation. Gunnar Almevik visade sina digitala rekonstruktioner av svunna 
byggnader i trä. 
 
Upprop till skydd för det byggda kulturarvet 
Europa Nostra Sverige har ställt sig bakom ett nationellt upprop till skydd för vårt byggda 
kulturarv. Initiativtagare till uppropet är Kulturmiljöfrämjandet. Medverkade organisationer är 
Bebyggelsehistoriska föreningen, Europa Nostra - Sverige, Kommitt̖én för Gustavianska Parken, 
Kulturmiljöfrämjandet, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Svenska 
Industriminnesföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Urban City Research. Målet för 
uppropet är att uppmärksamma förhållandet att trots gällande och bra lagstiftning så sker 
rivningar och förvanskningar av det byggda kulturarvet på otillräcklig grund och i hög grad mot 
medborgarnas intresse.  
 
Vattenhistoriskt Nätverk  
Europa Nostra - Sverige har deltagit vid ett antal möten med det Vattenhistoriska Nätverket 
som består av Arbetets museum, AbetSam, Europa Nostra - Sverige, ICOMOS Sverige, 
Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen, Svenska Industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. 
Nätverket arbetar för en helhetssyn där kulturmiljön betraktas på samma sätt som naturmiljön 
och övriga intressen. 
Orsaken till att de deltagande organisationerna anser det angeläget att samverka är det stora 
hot som genomförandet av Vattendirektivet, vilket infördes efter ett EU beslut, har fått i vissa 
fall. Framförallt mot kulturmiljövärdena, men även mot småskalig vattenkraft och friluftslivet vid 
många gamla dammanläggningar.  
Dessutom deltog EN-S vid Sveriges Hembygdsförbunds landskapskonferens i Nora i oktober 
med temat Vattenlandskapens Kulturhistoriska värden.  
Under året har arbetet i Vhn framförallt gällt den s.k. NAP:en, den Nationella Planen för 
vattenförvaltningen.  
Där har nätverket framförallt genom remissvar och möten med olika myndigheter tryckt på att 
myndigheterna ska utnyttja möjligheten att KMV klassa vattendrag. Detta då Kraftigt 
Modifierade Vattendrag har enklare krav vid miljöprövningar vilket skulle kunna gälla historiska 
och andra mindre dammanläggningar. Då det även från politiskt håll i riksdagen med bred 
enighet framförts att detta ska kunna gälla, är det viktigt att det också implementeras.  
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Höstmötet september 2019 
Årets höstmöte var annorlunda än under tidigare år. Det förlades till Byggnadsvårdskonventet  
i Mariestad där Europa Nostra Sverige presenterade organisationen på ’en slot’ under 
konferensen. Vi fick 20 minuter till vårt förfogande och både ordförande, Tina Wik, och vice-
ordförande, Carl von Essen, informerade om Europa Nostras verksamhet, både den i Sverige 
och huvudorganisationen i Haag/Bryssel och framförallt om de olika priserna som 
organisationen delar ut; tidigare pristagare, vad Europa Nostra Awards kan ge för effekter och 
hur det går till att nominera och ansöka.  
Vi delade samtidigt ut publicerades skriften ’Northern Europe– Winners of the EU prize for Cultural 
Heritage/Europa Nostra Awards’. Intresset var stort. 
 
Hemsidan 
En ny hemsida för Europa Nostra Sverige har utarbetats och togs i bruk under hösten 2019, i 
samband med European Cultural Heritage Summit i Paris 27 – 31 oktober. Arbetet 
genomfördes av styrelsen med hjälp av en konsult för de tekniska delarna av arbetet. Hemsidan 
tar upp nyheter om Europa Nostras och Europa Nostras verksamhet, berättar  om 
organisationens historia och ger stort utrymme åt European Heritage Award/Europa Nostra 
Awards. Genom hemsidan kan medlemmar finna material om kommande och tidigare 
aktiviteter. Hemsidan är självklart upplagd för att passa för datorer, läsplattor och mobiler. 
Hemsidan är tydlig och enkel att navigera, och kan administreras av styrelsen självt.   
 
Internationellt 
 
Councilmöte i Aten juni 2019 
Europa Nostra hade sitt councilmöte i Aten i år. Fokus för mötet var att inkludera och aktivera 
unga kulturarvsutövare. Workshops kring ett antal kulturarvsfrågeställningar arrangerades i 
samband med councilmötet och de leddes av några Europa Nostra styrelsemedlemmar från 
olika länder, bl.a  
Anna-Maija Halme från Finland. Diskussionerna om hur Europa ska förvalta och berika sitt 
multikulturella kulturarv fördes med betoning på dess sociala betydelse och krav på politiskt 
erkännande.  Europa Nostra arbetar därför för ett inflytande inom EU. 
 
Summit i Paris okt 2019 
Årets Europa Nostras Congress hölls i Paris i slutet av oktober. Programmet pågick under 
nästan vecka med Councilmöte strax innan och avslutades med ett studiebesök till Versailles. 
Utöver återkommande programpunkter där pristagarna presenterade sina arbeten, 
prisceremonier mm presenterades organisationen kring arbetena för återuppbyggandet av 
Notre Dame.  
Europa Nostra Norden passade också på att hålla möte med de nordiska styrelserna då alla var 
samlade. Mötet handlade om arbetet med skolbarn och deras syn och upplevelser av 
kulturarvet i sin närhet. Grete Horntvedt , ordförande för Europa Nostra Norge har påbörjat 
arbetet och arbetar med för oss i Norden gemensamma kontrakt gällande samarbete med 
skolor för 2020.  
Efter mötena i Berling har det som tidigare kallades Congress övergått till Summit för att lyfta 
fram kulturevenemang utifrån ett bredare perspektiv, både gräsrotsperspektiv och politiskt. 
Summit i Paris avslutades med ett framförande av Frankrikes kulturminister Franck Riester. 
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European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards  
Europa Nostra styrelsen arbetar aktivt med att uppmuntra intressanta projekt eller arbeten till 
EN Awards. I år gladde vi oss åt att timmermannen Karl Magnus Melin belönats för 
restaureringen av tiondeboden vid Ingatorps kyrka belönats med ett award i 
kategori Conservation. Prisutdelningen skedde i samband med Summit i Paris i slutet av 
oktober. Vi kommer att arrangera ett symposium på plats i samband med en prisceremoni som 
ska äga rum på plats när det blivit varmare. 
 
 
 
 
 
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 2017 av 12 medlemsorganisationer 
(Member Organisations), 10 stödjande medlemsorganisationer (Associated Organisations) samt 
34 enskilda medlemmar (Individual Members).   
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BOKSLUT 2020 
 

Europa Nostra - Sverige 1 (1) 
802435-1556         Utskriven: 2020-02-18, 08:20 

2019-01-01 - 2019-12-31 T o m ver nr: 11 79 
 

Resultatrapport 
 

2019-01-01 2019-12-31   2018-01-01 2018-12-31 
 

RÖRELSENS INTÄKTER 
 

Försäljning 
3013 Övriga intäkter 1 000,00 68 860,00 
3014 Medlemsavgifter 63 476,95 59 116,44 
3015 Erhållna bidrag 100 000,00 100 000,00 
3016 Seminarium 400,00 3 750,00 
Summa försäljning 164 876,95 231 726,44 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 164 876,95 231 726,44 

RÖRELSENS KOSTNADER 
  

Material och varor 
  

4011 Årsmöte -6 860,67 -6 648,00 
4015 Reskostnader -65 722,00 -57 147,52 
4017 Hemsida och datakostnader -18 196,25 -3 800,00 
4019 Arvoden och kansli -3 852,00 -8 344,60 
4020 Föreningsavgifter -56 583,00 -53 712,00 
Summa material och varor -151 213,92 -129 652,12 

BRUTTOVINST 13 663,03 102 074,32 

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 
  

6530 Redovisningstjänster -5 669,00 -6 095,50 
6570 Bankkostnader -765,00 -771,00 
6990 Övriga externa kostnader 0,00 -68 860,00 
Summa externa rörelseutgifter/kostnader -6 434,00 -75 726,50 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -157 647,92 -205 378,62 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 7 229,03 26 347,82 

REDOVISAT RESULTAT 7 229,03 26 347,82 
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BOKSLUT 2020 
 

Europa Nostra - Sverige 1 (1) 
802435-1556 Utskriven: 2020-02-18, 08:20 
2019-01-01 - 2019-12-31 T o m ver nr: 11 79 

Balansrapport  

2019-01-01 

 

Förändring 

 

2019-12-31 

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

1920 PlusGiro 139 412,07 2 409,03 141 821,10 
Summa omsättningstillgångar 139 412,07 2 409,03 141 821,10 

SUMMA TILLGÅNGAR 139 412,07 2 409,03 141 821,10 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital 
   

2010 Eget kapital, delägare 1 -108 244,25 -26 347,82 -134 592,07 
2069 Årets resultat -26 347,82 19 118,79 -7 229,03 
Summa eget kapital -134 592,07 -7 229,03 -141 821,10 

Kortfristiga skulder 
   

2440 Leverantörsskulder -4 820,00 4 820,00 0,00 
Summa kortfristiga skulder -4 820,00 4 820,00 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -139 412,07 -2 409,03 -141 821,10 
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Stockholm den 5 februari 2020, Styrelsen för Europa Nostra-Sverige 

 
 

    

 
Tina Wik      Barbro Mellander 

 

   
Carl von Essen      Cecilia Sagrén 

 

  

Gunnar Almevik 
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