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INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS
COMMISSION INTERNATIONALE DES GRAND BARRAGES
SWEDISH NATIONAL COMMITTEE
SwedCOLD

Inbjudan att bli ny medlem i
Svenska Nationalkommittén för Höga Dammar, Swedish Committee
on Large Dams, SwedCOLD.
BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
The International Commission on Large Dams - ICOLD - bildades 1928. Dess syfte är
att främja forskning och utveckling inom planering, projektering, byggande, skötsel
och underhåll av höga dammar. Kommissionen utgörs av medlemsländernas
nationella kommittéer.
År 1993 bildades The Club for European National Committees of ICOLD. Syftet är att
främja forskning och utveckling inom ämnesområden med speciell aktualitet för
Europa samt vara en mötesplats för yngre aktörer.
Sverige, som varit medlem i ICOLD sedan 1931, representeras av Nationalkommittén
för Höga Dammar, benämnd SwedCOLD, som till sig har knutit en Rådgivande
Nämnd. SwedCOLD är organiserad som en Exekutivkommitté.
Våra mål:
SwedCOLD ska främja utveckling inom planering, projektering, byggande, skötsel och
underhåll av höga dammar, samt vara en mötesplats för verksamma inom dessa
områden.
SwedCOLD ska representera Sverige vid ICOLDs årliga exekutivmöten och arbeta
för att svensk expertis ställs till förfogande till ICOLDs kommittéer.
SwedCOLD ska representera Sverige vid Europaklubbens möten och arbeta för
svensk medverkan i dess aktiviteter.
SwedCOLD ska när så är lämpligt ta initiativ till information och diskussion om
angelägna frågor avseende dammar på det nationella planet. SwedCOLD ansvarar för
att rapportera uppgifter över svenska dammar enligt ICOLDs riktlinjer.
SwedCOLD ska svara för att information om ICOLDs arbete sprids vidare till
intressenter i Sverige. Vidare ska SwedCOLD vara kanal för information från Sverige
gentemot ICOLD. SwedCOLD ska ombesörja information om möten och kongresser.
SwedCOLD ska uppmuntra och ta initiativ till att svensk expertis presenterar artiklar
vid ICOLDs möten och kongresser och svarar inför ICOLD att nämnda artiklar
uppfyller krav på professionalism och i övrigt är i enlighet med ICOLDs riktlinjer.
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SwedCOLDs ORGANISATION
EXEKUTIVKOMMITTÉ
SwedCOLDs angelägenheter sköts av en Exekutivkommitté.
Energiföretagen Sverige äger rätt att utse sju ledamöter. De övriga parterna
äger rätt att var och en att utse en ledamot.
Exekutivkommittén utser inom sig ordförande, vice ordförande och
sekreterare. Möjlighet att adjungera person till Exekutivkommittén finns för
tillsättandet av sekreterare/sekretariat
Parterna ska tillse att ledamöterna har professionell erfarenhet av dammar.
SwedCOLDs KOMPETENSNÄTVERK (tidigare RÅDGIVANDE NÄMND)
Till SwedCOLD är ett Kompetensnätverk knuten. Exekutivkommittén utser
ledamöter i Kompetensnätverket efter ansökan. Det förutsätts att
Kompetensnätverkets ledamöter har professionell erfarenhet av dammar,
(4år i branschen).
AVTALSPERIOD - ÅRSAVGIFT
Avtal träder ikraft vid undertecknandet och förlängs automatiskt med ett år i taget tills
nytt avtal tecknas. Avtalet gäller kalenderårsvis.
Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om minst ett kalenderår (dvs.
minst 12 månader).
Nya parter kan efter beslut av Exekutivkommittén utse en person att ingå i
Exekutivkommittén.
För mindre bolag, (1-2 resp. 3-10 anställda), ingår dock ingen rösträtt.
Årsavgift (från år 2016) för bolag med:
11 eller fler anställda:
20 kkr exkl. moms (rösträtt)
3-10 anställda:
5 kkr exkl. moms (exklusive rösträtt)
max 2 anställda:
2 kkr exkl. moms (exklusive rösträtt)

Vi hoppas med denna information få se ER som medlem.
Kontakta någon av oss vid frågor.

SwedCOLD
Ordf. Maria Bartsch
maria.bartsch@svk.se

Vice ordf. Per Elvnejd
per.elvnejd@skelleftealven.se

Sekr. Anders Söderström
anders.soderstrom@sweco.se

Sekretariat Birgitta Rådman
birgitta.radman@vattenreglering.se

