
Valgperiode og styresammensetning Norsk ICOM 
 
Styret i Norsk ICOM består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Formann og styremedlemmer 
velges for to år av gangen, varemedlemmer for ett år, alle kan sitte i maksimalt seks år i samme 
posisjon.  
 
Hovedorganisasjonen ICOM og de internasjonale komiteene velger styrerepresentanter under 
generalkonferansen hvert tredje år, og et medlem kan gjenvelges en gang i samme posisjon.  
 
Ved dagens ordning er det ulik praksis i Norsk ICOM og hovedorganisasjonen. En asynkron varighet 
på valgperiodene kan ha uheldige konsekvenser ved samhandling med hovedorganisasjonen.  
 
Hovedorganisasjonen praktiserer ikke ordning med varamedlemmer.  Her velges en formann og et 
antall medlemmer som alle er definert som fullverdige styremedlemmer.  
 
I Norsk ICOM deltar varamedlemmene på alle styremøter, og har like stor oppgavebelastning som 
ordinære styremedlemmer. Statusen som varamedlemmer fungerer derfor ikke som tiltenkt.    
 
For å likestille valgordningen i Norsk ICOM og i hovedorganisasjonen foreslår Styret i Norsk ICOM en 
endring i valgperiode, samt å gå bort fra ordningen med varamedlemmer ved at varamedlemmene 
innlemmes som ordinære styremedlemmer.  
 
Dette krever endring av statuttenes § 16 - § 19  som i dag lyder slik:  
 
§ 16 Styret består av styreleder, fire ordinære medlemmer og to varamedlemmer, alle valgt blant 
Norsk ICOMs medlemmer. 
  
§ 17 Styreleder velges av årsmøtet for to år. Ingen kan være styreleder i mer enn seks år 
sammenhengende. Dersom styreleder trer ut av sitt verv i valgperioden, overtar sekretær vervet som 
styreleder inntil første årsmøte. 
 
§ 18 Vanlige styremedlemmer velges for to år. Ingen kan være ordinært styremedlem i mer enn seks 
år sammenhengende. Styret skal fornyes gradvis ved at to styremedlemmer står på valg hvert år. 
Dersom et styremedlem blir styreleder eller går ut av styret i sin periode, skal 1., henholdsvis 2. 
varamedlem bli styremedlem og fungere inntil første årsmøte.  
 
§ 19 Varamedlemmer til styret velges for ett år. Ingen kan være varamedlem for mer enn seks år 
sammenhengende.  
 
Forslag til ny formulering:  
§ 16 Styret består av styreleder og seks ordinære medlemmer, alle valgt blant Norsk ICOMs 
medlemmer. 
  
§ 17 Styreleder velges av årsmøtet for tre år. Ingen kan være styreleder i mer enn seks år 
sammenhengende. Dersom styreleder trer ut av sitt verv i valgperioden, overtar sekretær vervet som 
styreleder inntil første årsmøte. 
 
§ 18 Vanlige styremedlemmer velges for tre år. Ingen kan være ordinært styremedlem i mer enn seks 
år sammenhengende.  
 
Ny paragraf: Ordinært valg av nytt styre gjøres hvert tredje år, i samme år som ICOMs treårige 
generalkonferanse. Dersom et styremedlem trer ut av sitt verv i valgperioden velges et nytt 



medlem på første årsmøte, med funksjonstid frem til første ordinære valg. Denne funksjonstiden 
medregnes ikke i maksimalperioden på seks år.  
 
§ 19 Varamedlemmer til styret velges for ett år. Ingen kan være varamedlem for mer enn seks år 
sammenhengende.  
 
Ny ordning foreslås innført fra årsmøtet 2019, og at første valg etter ny ordning gjøres på dette 
møtet. Som en overgangsordning for å sikre treårige sykluser for nye styremedlemmer i 2018, regnes 
maksimal funksjonstid fra 2019.  


