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§§11  FKourltmuråml inneforum skal arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner, miljøer,
områder og viktig kulturhistorie, skal arbeide for å sikre hensiktsmessig offentlig ansvar og 
forvaltning på kulturminnesektoren, for å bidra til medias belysning av fagfeltet og for 
utvikling av almenhetens og den politiske forståelse for kulturminnesektorens betydning. 
Kulturminneforum er ikke geografisk begrenset i sin virksomhet 
§K2u lFtuarglmiign gnrefuonrnulma ge rkjenner det moderne kulturminnevernets mer enn 200-årige historie og
behovet for felles faglig grunnlag slik det historisk har gitt seg uttrykk gjennom 
Veneziacharteret av 1962, påfølgende diskusjoner og utvidelser som uttrykt i ICOMOS, 
UNESCOs og INTBAUs chartre og posisjoner. Et levende kulturminnevern i et 
verdenssamfunn i utvikling fordrer udogmatisk faglig debatt og åpenhet om 
kulturminnevernets premisser under ulike kulturelle og historiske vilkår. Da kulturminner 
omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, må verneverdi og 
utvelgelse til vern begrunnes i faglige kriterier for verneverdi og utvelgelse. 
Kulturminneforums uttalelser skal være faglig begrunnet.  
§K3u lYtutrrimnignsnferfiohreut m er en udogmatisk åpen organisasjon som verdsetter meningsmangfold og
frie ytringer. Medlemmer har full rett til å fremme synspunkter offentlig med henvisning til 
eget medlemskap i Kulturminneforum. Offisielle uttalelser på vegne av organisasjonen avgis 
av styret i samarbeid med ansvarlig utvalg når det er relevant. Redaktøren er i samsvar med 
redaktørplakaten ansvarlig for ytringer på websiden og i publikasjoner.  
§K4u lOturrgmainninseafsojrounmsf oerr emn  demokratisk medlemsorganisasjon. Årsmøtet er organisasjonens
høyeste organ. Organisasjonens styre skal velges av årsmøtet. Styret kan nedsette utvalg for 
ulike formål. Utvalgsmedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Organisasjonens fullt 
betalende enkeltmedlemmer har møte-, tale- og forslags- og stemmerett på årsmøtet. Det kan 
tegnes husstandsmedlemskap. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. Kulturminneforum er 
åpent for medlemskap på nasjonal basis.  
§Å5r sÅmrøstmet østketa l avholdes hvert år innen 30. mars. Innkalling skal sendes medlemmene to uker
før årsmøtet. Alle fullt betalende medlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Årsmøtet utpeker 
ordstyrer, referent og 2 referatunderskrivere. Årsmøtet godkjenner årsmelding, regnskap og 
orienteres om budsjett, velger leder, 4 styre- og 4 varamedlemmer samt valgkomite på 3 
medlemmer. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenter. Årsmøtet kan ta opp saker som er 
innmeldt senest innen utgangen av januar. Årsmøtet kan vedta resolusjoner. Vedtak fattes 
med alminnelig flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Vedtektsendringer 
krever 2/3 flertall. Det føres referat fra årsmøtet. Referatet underskrives av ordstyrer, av 
referenten og av to av årsmøtets utpekte deltagere. Styret bør sørge for at det avholdes 
medlemsmøter i løpet av virkeåret. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret. Dersom det 
kreves av en femdel av medlemmene, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.  

§6 Styret



Styret består av fire styremedlemmer og en styreleder. Styret velger selv nestleder.  Styreleder 
og ett styremedlem styret beslutter har prokura. Styret velger kasserer/regnskapsfører og 
sekretær. Styret foreslår arbeidsprogram for årsmøtet. Styret foreslår medlemmer til 
valgkomiteen for årsmøtet og utpeker redaktør. Det velges 4 varamedlemmer til styret. 
Varamedlemmene inntrer i prioritert rekkefølge. Varamedlemmer har møte, tale- og 
forslagsrett. 
 
§7 Valgkomite Valgkomiteen består av tre medlemmer. 
 
§8 Utvalg Styret kan nedsette utvalg etter behov og etter geografisk eller faglig inndeling. 
utvalgsmedlemmer har møte- og talerett i styret og signerer uttalelser sammen med styreleder 
eller den som trer inn i styreleders sted.   
 
§9 Media Kulturminneforum vektlegger bruk av media og egen webside i løpende kommunikasjon med 
offentligheten. Utpekt redaktør har ansvar for drift og innhold på webside og i publikasjoner. 
Redaktøren og styret forholder seg til redaktørplakaten. 
 
§10 Medlemskap Kun fullverdige medlemmer har møte, tale-, forslags- og stemmerett til årsmøtet. Årsmøtet 
fastsetter kontingent.  
 
§11 Oppløsning Forslag om oppløsning behandles på samme måte som forslag om vedtektsendringer.  
Beslutning om oppløsning må stadfestes med to tredelers flertall på neste årsmøte 
 
 
 


