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Slutrapport Märta Gunnar Arvid Bothéns stiftelse erhållet stipendium
2015

Till vänster E.C.C.O.s president Susan Corr utanför Sr Emmarans katedral i Nitra och till höger den blå
kyrkan St. Elizabeth i Bratislava.

General Assembly
Mötet hölls på Galéria mesta Bratislavy, Pálffy Palace, i Bratislava måndagen den 20:e april.
Ordföranden Susan Corr från Irland inledde genom att beskriva de senaste 12 månadernas intensiva
arbete med den strategiska planen och målen. Dessa hade gått från en plan till att aktiviteter.
Arbetet med den strategiska planen presenterades och den nya genomförandeplanen som tagits
fram för att uppnå målen. Planen är mycket väl genomarbetad, ambitiös och tydlig men
arbetskrävande. Det är mycket som ska genomföras de kommande åren. Den finns att ladda ner på
E.C.C.O.s hemsida.
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Presentation av den strategiska planen och dess genomförande på E.C.C.O.s GA.

Ekonomi
På mötet presenterades budgeten för nästa år. Under det gånga året hade kassörerna sökt
konsolidera ekonomin genom möten hölls on-line istället för in real life. Gamla skulder har även
krävts in. Krisen i Europa påverkar dock E.C.C.O. negativt, vars inkomster sjunker. I 2016 års budget
var planen att gå back och ta av det sparade kapitalet. Detta eftersom ett större seminarium
planerades för att fira att E.C.C.O. fyller 25 2016. Kommittén påpekade dock att de skulle göra allt för
undvika detta genom att söka sponsorer. Hjälp till detta efterfrågades från de olika länderna.
Budgeten godkändes men den danska delegaten Torben Ernst påpekade att det inte kunde bli en
vana.
Nederländernas utträde ur E.C.C.O
En tråkig händelse som påverkat arbetet under det gångna året var att Nederländerna gått ur
E.C.C.O. Detta skedde efter att den anslutna konservatorsorganisationen i Nederländerna ändrat sina
stadgar så att de inte längre är förenliga med E.C.C.O.s. Kommittén hoppas dock på att de ska komma
tillbaka och det pågår ett samtal med dem om detta.
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Kväll i Bratislava.

Publikationer och hemsida
E.C.C.O. strategiska plan och strategiska plan och implementering hade publicerats och
presenterades för delegaterna.
Hemsidan är under omarbetning och man har kommit långt i arbetet så att den snart är redo att
lanseras.

Gemensamt erkännande mellan E.C.C. O och ICCROM
Susan Corr meddelade att E.C.C.O, lyckats nå ett gemensamt erkännande (Memorandum of Mutual
Understanding, MoU) med ICCROM . Detta skrevs under i Rom den 25 april 2015 av presidenterna
Susan Corr och Stefano De Caro ICCROM med hjälp av Vincent Negri och Catherine Antomarchi.
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Enkäten om lagstiftningen i Europa
Sebastian Dobrusskin gick i genom Survey of national laws on cultural heritage som lanserats en
månad innan mötet. Den skulle besvaras i september. Kommittén förklarade hur den skulle
besvaras. Enkäten syftade till att samla information om den nationella lagstiftningen i Europa som
skyddar kulturarvet. Detta eftersom lagarna påverkar och skapar ramar för hur
konserveringspraktiken. Vissa länder har lagar som reglerar konservators roll. Genom enkäten
hoppades E.C.C.O.s kommitté att man ska kunna jämföra dessa och skaffa sig medel att påverka den
europeiska situationen inom EU. Enkäten var satt samman med hjälp av advokaten Vincent Negri
som är specialiserad på kulturarvsfrågor i Europa, tillsammans med den schweiziske delegaten
Sebastian Dobrusskin. Ett råd som framkom var att man rekommenderade att en lagkunnig person
borde inkopplas för att kunna svara på enkäten korrekt. Datat som kommer ur enkäten skulle sedan
tills i januari 2016 sammanställas av Vincent Negri.

Torben Ernst, NKF-DK och Wolfgang Baatz ENCoRE i samspråk i Bratislava.
Aktuella frågor om konservatorsprofessionen i Frankrike
Den franske delegaten David Aguilella Cueco (FFCR) rapporterade om problem i Frankrike där
kulturdepartementet deltagit i ett arbete med att kategorisera olika professioner.
Konservatorsprofessionen har då placerats i kategorin hantverk, vilket går emot E.C.C.O.s. framtagna
dokument som beskriver konservatorsprofessionen. Torben Ernst föreslog att GA skulle skapa en
deklaration där konservatorns specifika utbildning och roll förklaras som ett stöd till den
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franskaorganisationen i kampen för erkännandet av professionens status. Detta genomfördes och
The Bratislava Declaration 2015 ratificerades. Medlemmarna kan hittat den på E.C.C.O.s hemsida

Övrigt
Den nya exekutiva kommittén som valdes var Susan Corr som President, Sebastian Dobrusskin and
Stefan Belishki som Vice- Presidents, Barbara Davidson som sekreterare, Anja Romanovski as vice
sekreterare, Eilis Marҫel som kassör and Peter de Groof som vicekassör.

På mötet deltog 18 delegater som har rösträtt som representerade ICRI(IR), ACB(BG),
SKR/SCR(CH), VDR(GE), KR(SK), NKF-DK, NKF-FI, NKF-N, NKF-S, DRS(SLO), APROA-BRK(B), FFCR(F),
MRE(HU), ORV(AT), VRKS-ARCA(IT), ARP(PT). Även an associerad medlem från AMG-KKR(CZ)
närvarande och CRAC and ACRE hade skickat proxy för att kunna rösta. Gäster var Wolfgang
Baatz, President I ENCoRE och Presidenter från de närliggande organisationerna i Ungern och
Tjeckien.
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St. Emmerams katedral i slottet i Nitra där stora restaurerings- och konserveringsprojekt pågått i flera
år.

Studiebesök i Slovakien
Den slovakiska konservatorsorganisationen Komora reštaurátorov hade parallellt med GA ett
seminarium om restaurering och konservering som man kunde delta i. De anordnade då även en
bussresa med möjlighet att se pågående konserverings och restaureringsprojekt kyrkor; bland
annat den fascinerade katedralen St. Emmeran i Nitra där man rekonstruerat stora delar av
barockkyrkans interiörmåleri.
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Olika epoker sida vid sida i St. Emmeran i Nitra.
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Studiebesök i nyrestaurerad kyrka i västra Slovakien.

Lärdomar
Medlen kunde användas till att medverka som planerat i GA och dessutom fanns det tid att diskutera
med E.C.C.O.s kommitté om gemensamma frågor. NKF-S planerar att bli mer aktiva i E.C.C.O. och
bjuda kommittén till Sverige. Detta arbete påbörjades under mötet i Bratislava. Goda kontakter med
de andra nordiska delegaterna knöts även som är värdefulla inför framtiden.
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