Europa Nostra – Sverige Årsmöte 2021
Tid: Torsdagen den 10 juni, kl 17.00. Inloggningstid 16:50. Avslutning 18:30.
Plats: Zoom. Länk skickas till dem som anmält intresse.
Anmälan senast 7 juni till Tina Wik: tina@tinawikarkitekter.se

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas av ordförande Tina Wik.
2. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut angående föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Val av ordförande i styrelsen för ett år
13. Val av två ledamöter i styrelsen
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14. Val av två revisorer för ett år
15. Utseende av tre ledamöter i valnämnden för ett år, varav en sammankallande
16. Fastställande av verksamhetsplan för år 2022
17. Behandling av inkomna ärenden
18. Information och diskussion om aktuella föreningsfrågor (se nedan)
19. Övriga frågor

Aktuella EN-projekt. Information och diskussion
• Vårt nordiska samarbete – Skolelever undersöker och reflekterar över lokala
miljöer som belönats med Europa Nostra Award och/eller hotade platser som
valts av Europa Nostra och EIB Institute. Det nordiska samarbetet har trots
pandemin pågått under höst 2020 och vårvintern 2021. Exempel på miljöer är
Blaafargevaerket - Søndre Modum Ungdomsskole (Norge), Kierikki
Stonehenge Center - Myllyoja koulu (Finland), Sea Fortress Patarei - Tallinna
Ühisgümnaasium (Estland), Katarina kyrka - Katarina Norra skola (Stockholm),
The French Hospital in Faskrudsfjordur - Faskrodsfjordur skóla (Island). Se mer
om projektet på https://www.europanostra.no/youth-for-cultural-heritage/
• New European Bauhaus (NEB) är en del av EU-kommissionens European
Green Deal. Byggsektorn har identifierats ha stor klimatpåverkan, såväl under
byggnadsfasen som tiden byggnadsbeståndet bebos och brukas. En betydande
del av satsningen för en ny och verksam klimatpolitik riktas därför mot
byggsektorn. EU har som en del av European Green Deal lanserat ”A
Renovation Wave for Europe”. NEB ska vara den kreativa mötesplatsen där
konst och kultur förenas med socialt ansvarstagande, vetenskap och teknik.
Europa Nostra har gått in som partner i NEB, för att sätta tyngd bakom att
byggnadsbeståndets och landskapets kulturvärden ska tas tillvara i omdaningen.
EN pekar på att kulturarvsprojekt i sig är föredömen. Varje sådant innehåller de
erfarenheter som NEB-projekten eftersträvar - ett brett spektrum av aktörer och
discipliner, från designers och boende, myndigheter och hantverkare. Europa
Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, livsmiljö, lokala
förutsättningar och kulturarv i en satsning för framtiden. Kommer vi att lyckas
ställa om byggnadsbeståndet till att vara en del av ett klimatsmart och
inkluderande Europa - eller kommer resultatet bli en våg av fysisk och social
förstörelse?
På vår webbplats europanostra.se finns mer information och länkar att följa.
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