
EUROPA NOSTRA – SVERIGE 
 
Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt 
uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en 
paraplyorganisation för idag över 200 ideella bevarandeorganisationer, Non Governmental 
Organisations (NGO:s), i Europa. Till detta kommer ett stort antal stödjande institutions- och 
företagsmedlemmar samt många enskilda medlemmar i varje land. Organisationen verkar i 
nära samarbete med EU, Europarådet och Unesco. I juni 2003 beslöt Europa Nostras 
verkställande organ att sträva efter att få till stånd ett aktivt nätverk i de olika 
medlemsländerna genom att uppbyggande av så kallade ”Nostras” för organisationens 
nationella medlemmar. 
 

STADGAR 
 
 

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 
 

1 § 
Europa Nostra - Sverige är en ideell förening som har till ändamål att verka för Europa 
Nostras syften i Sverige samt att främja kommunikationen mellan Sverige, de svenska 
medlemmarna och Europa Nostras beslutande organ och dess kansli. 
 
            Föreningen skall 

• Medverka till att öka medvetenheten om Europa Nostras syften och verksamheter i 
Sverige. Det kan ske genom att hjälpa den internationella organisationen med 
kontakter inom kulturarvsområdet och medier, bistå med översättningar av 
pressmeddelanden, vid behov agera i viktiga frågor, och att ordna publika evenemang 
i Sverige 

 
• Bevaka händelser och debatt i Sverige som är av vikt för Europa Nostra att känna till 

för organisationens agerande på europeisk nivå  
 

• Sprida information om Europa Nostra Awards/EU:s kulturarvspriser, verka för 
nomineringar av svenska projekt av hög kvalitet, förse prisjuryn med 
förhandsgranskningar av oberoende sakkunniga 

 
• Arrangera lokala prisceremonier i samarbete med vinnande projekt och arbeta för att 

vinnande projekt skall få massmedial uppmärksamhet  
 

• I samarbete med sammanslutningar och enskilda verka för att svenskt kulturarv som är 
hotat får europeisk stöd, samt att Europa Nostras ställningstagande och agerande i 
ärendet får bred internationell spridning  

 
• Verka för ett erfarenhetsbyte med Europa Nostras systerorganisationer i Europa, med 

tyngdpunkt på de nordiska grannländerna.  
 

• Verka för att skapa internationell uppmärksamhet kring det svenska kulturarvet samt 
att föra in den svenska dimensionen i det europeiska arbetet.  

 



• Vara en plattform för medlemmarna i Sverige att uppmärksamma det europeiska 
kulturarvet och föra en diskussion av internationella frågor. 

MEDLEMSKAP 
 

2 § 
Medlem i föreningen är enskild person (enskild medlem) eller förening, företag eller annan 
juridisk person som har blivit och är medlemmar eller associerade organisationer hos Europa 
Nostra, den pan-europeiska federationen med sitt kontor registrerat i Haag, Nederländerna.  
 

ÅRSAVGIFT 
 

3 § 
Medlemsavgiften för de olika medlemskategorier  beslutas av den internationella 
organisationen Europa Nostra. Föreningen behåller 10 procent av medlemsavgiften medan 
återstoden överförs till Europa Nostras internationella kansli. 
 

FÖRENINGENS ORGAN. 
RÄKENSKAPSÅR OCH VERKSAMHETSÅR 

 
4 § 

Föreningens organ är 
1. föreningsmöte  
2. styrelse  
3. valnämnd  
4. revisorer 
 

5 § 
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår. 

 
FÖRENINGSMÖTEN M.M. 

 
6 § 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. 
Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte.  
Extra föreningsmöte skall hållas om ett föreningsmöte beslutar därom eller om minst en 
fjärdedel av föreningens medlemmar eller föreningens revisorer begär det hos styrelsen. 
Skälet till beslutet eller begäran skall anges. 
Styrelsen kan för behandling av ärende av stor vikt för föreningen besluta att extra 
föreningsmöte skall hållas.  
Styrelsen kan inbjuda en person som inte är medlem i föreningen till ett föreningsmöte. Ett 
föreningsmöte kan också tillåta en person som inte är medlem att närvara vid mötet. 
 

7 § 
Årsmöte skall hållas före utgången av november månad. 
Om föreningsmöte beslutar om extra föreningsmöte skall det anges inom vilken tid mötet 
skall hållas.  
Föreningsmöte skall hållas på ort som styrelsen bestämmer. 
 

8 § 



Kallelse och föredragningslista till föreningsmöte samt förslag från styrelsen som skall 
behandlas vid mötet skall sändas till medlemmarna och läggas ut på föreningens hemsida 
senast tre veckor före den dag mötet skall hållas. 
 
Föredragningslistan skall uppta ärenden som anges i 11 eller 12 §. 
Årsredovisning, motioner och styrelsens yttranden över dessa samt andra handlingar som 
avser ärenden som upptagits på föredragningslistan skall hållas tillgängliga på den ort där 
mötet skall hållas senast dagen före mötet. Handlingarna skall också, om en medlem begär 
det, tillställas denne så snart det är möjligt.  
 

9 § 
Medlem har rätt att väcka motion till föreningsmöte i enlighet med vad som anges i det 
följande. Motion skall vara skriftlig. Den skall anses väckt då den inkommit till styrelsen. 
För behandling vid ett årsmöte får motion väckas senast den 1 september det år som årsmötet 
skall hållas. Motion med anledning av ett förslag från styrelsen får dock väckas senast två 
veckor före årsmötet. 
I ärende som skall behandlas vid ett extra föreningsmöte får motion väckas senast två veckor 
före mötet. 
Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inkomna motioner. 
 

10 § 
Vid föreningsmöte har varje medlem som är närvarande rösträtt.  
Beslut fattas genom acklamation eller omröstning. 
Omröstning sker öppet. Om så begärs skall dock val ske med slutna sedlar. 
Vid omröstning fattas beslut genom enkel majoritet om inte annat anges i 21 §. Detta gäller 
dock inte vid val, där den eller de personer som erhållit flest röster skall anses valda.  
Uppstår vid omröstning lika röstetal, gäller den mening som mötets ordförande biträder utom 
vid val, där lotten avgör. 
Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta fler eller färre namn än det antal som skall 
väljas.  
Ordföranden får tillåta en person som inte är röstberättigad att yttra sig. 
 

11 § 
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 1. val av ordförande och protokollförare för mötet  
 2. val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet  
 3. fråga om mötet blivit behörigen utlyst   
 4. fastställande av dagordning 
 5. framläggande av årsredovisning  
 6. framläggande av revisionsberättelse 
 7. fastställande av resultat- och balansräkning 

8. beslut angående föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 10. val av ordförande i styrelsen för ett år  
 11. val av två ledamöter i styrelsen för två år 
 12. val av två revisorer för ett år 
 13. utseende av tre ledamöter i valnämnden för ett år, varav en är 
 sammankallande  
 14. fastställande av verksamhetsplan för nästföljande kalenderår 



 15. behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 
 16. behandling av motioner. 
 
Om andra ärenden tas upp till behandling vid mötet, får de inte slutligt avgöras. Beslut om 
extra föreningsmöte får dock fattas. 
 

12 § 
Vid extra föreningsmöte skall behandlas ärenden som anges i 11 § första stycket punkterna 1–
4 samt de ärenden som föranlett mötet. Mötet skall också behandla annat ärende som styrelsen 
hänskjutit till mötet.  
Om andra ärenden tas upp till behandling vid mötet, får de inte slutligt avgöras. Beslut om 
extra föreningsmöte får dock fattas. 
 

STYRELSE  
 

13 § 
Styrelsen består av ordförande och 4 andra ledamöter.  
 Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år, varav hälften väljs varje år.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassaförvaltare samt, om det behövs, sekreterare. 
 Styrelsen får utse arbetsutskott för de uppgifter styrelsen bestämmer.  
För att vidga beredningen av ärenden får styrelsen utse rådgivande grupper som består av 
medlemmar i föreningen. 
 

14 § 
Styrelsen åligger 

1. Att leda arbetet inom föreningen enligt verksamhetsplan som efter förslag av styrelsen 
fastställts av årsmötet samt att verkställa andra beslut av föreningsmöte 

2. Att med uppmärksamhet följa de frågor som är av vikt för föreningen med hänsyn till 
dess ändamål samt vidta de åtgärder som behövs för att gagna detta ändamål 

3. Att löpande hålla kontakt och informera det internationella kansliet om verksamheten 
4. Att höra Europa Nostra vid större frågor av principiell betydelse och att respektera och 

genomföra denna organisations beslut. 
5. Att förvalta föreningens tillgångar, besluta om budget och även i övrigt handha 

föreningens ekonomi 
6. Att bereda ärenden som skall förekomma på föreningsmöte. 

 
15 § 

Styrelsen företräder föreningen. Den beslutar om i vilken ordning föreningens firma tecknas. 
 

16 § 
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden 
finner det behövligt eller om minst två andra ledamöter begär det.  
 

17 § 
Styrelsen är beslutsför, när minst tre ledamöter är närvarande. 
Vid omröstning fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
Ledamot får inte delta i överläggning eller beslut i styrelsen eller i arbetsutskott i ärende som 
personligen rör honom eller någon närstående till honom. 
 Över styrelsens beslut skall föras protokoll.  



 
 

 
VALNÄMND 

 
18 § 

Valnämnden består av tre ledamöter varav en är sammankallande. 
Ledamöterna väljs för ett år. 
Valnämnden skall bereda följande val som förrättas av årsmötet, nämligen val av ordförande 
och andra ledamöter i styrelsen samt val av revisorer. Valnämnden skall också lämna förslag 
till ordförande vid föreningsmöte.  

 
 

RÄKENSKAPER OCH REVISION 
 

19 § 
Styrelsen skall låta föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. 
Styrelsen skall till årsmötet avge årsredovisning för föregående kalenderår.  
Årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. 
Efter årsmötet ska årsberättelse och bokslut översättas till engelska och insändas till Europa 
Nostras Management Committee. 

 
20 § 

Föreningen skall ha två revisorer. 
Dessa väljs för ett år. 
Årsredovisningshandlingarna och styrelseprotokoll skall av styrelsen överlämnas till 
revisorerna senast 30 dagar före årsmötet. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste 
kalenderåret och avge revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast sju dagar före årsmötet. 
 
 

STADGEFRÅGOR OCH UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN 
 

21 § 
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen får tas upp till 
avgörande endast vid årsmöte och efter godkännande från Europa Nostra. För att ett sådant 
förslag skall godkännas krävs att en majoritet röstar för förslaget vid två på varandra följande 
årsmöten. Förslag om ändring av stadgarna kan också godkännas genom endast ett beslut, om 
minst två tredjedelar av de röstande biträder förslaget. 
 
Om föreningen önskar upplösas, skall föreningens tillgångar överlämnas till Europa Nostra. 
 
 


