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1. Den norske damkomiteen, NNCOLD, er en faglig orientert organisasjon som er tilknyttet The 
International Commission on Large Dams (ICOLD) som medlemsland ("Member Country") der NNCOLD 
utgjør en nasjonal komite ("National Committee"). 

2. NNCOLD skal representere Norge i ICOLD ved deltakelse i ICOLDs årlige generalforsamlinger og ved 
eventuell utnevnelse stille med representasjon i ICOLDs tekniske komiteer. 

3. NNCOLD skal: 
 være kontaktledd mellom det norske og internasjonale dammiljøet med tanke på å utvikle og 

formidle kunnskaper om sikkerhets- og miljøspørsmål ved dammer  
 bidra til miljøforståelse i fagmiljøet og til at opinionen forstår nytten av dammer og 

reguleringsmagasiner i Norge  
 bidra til at Norge opprettholder kompetansen innenfor de damrelaterte fagene 
 ta initiativ til at norske fagfolk skriver artikler til ICOLDs ulike arrangementer. NNCOLD er ansvarlig for 

at slike artikler oppfyller de fastsatte krav og for forsendelsen av artikler innen fastsatt tidsfrist  
 sørge for at norske interesserte informeres om ICOLDs publikasjoner  
 sørge for informasjon om ICOLDs møter og kongresser 
 ta initiativ til at aktuelle spørsmål og temaer tas opp til behandling på det nasjonale og internasjonale 

plan 
 ta initiativ og ansvar med tanke på å arrangere ICOLD-møter og -kongresser i Norge 

4. NNCOLDs styre består av inntil 14 styremedlemmer og de velger selv sin styreleder (president), 
nestleder (visepresident) og daglig leder (generalsekretær) som samtidig er kasserer. 

5. Komiteens styremedlemmer velges for en periode på 3 år med til- og fratredelse ved årsskifte. Ordinære 
styremedlemmer kan sitte inntil en alder av 70 år. 

6. Styremedlemmer og personer som på annen måte har gjort en særlig fortjenestefull innsats for 
ICOLD/NNCOLD kan utnevnes til æresmedlem på livstid. Æresmedlemmer har en rett, men ikke plikt, til 
å delta i NNCOLDs styremøter. 

7. Nye medlemmer innvelges av NNCOLDs styre, enten personlig eller ved at institusjoner blir anmodet om 
å foreslå representanter, som i så fall må godkjennes av NNCOLDs styre. 

8. Komiteen bør bestå av medlemmer som i sitt yrke har nær tilknytning til damrelaterte fag, enten i form 
av forskning, forvaltning, undervisning eller som eier, rådgivende ingeniør eller entreprenør. 

9. Medlemmer bør bl.a. rekrutteres fra: 
 Utdanningsinstitusjoner 
 Representanter for større dameiere 
 Relevante fagmiljøer, forvaltningsorgan, bransjeorganisasjoner, rådgivende ingeniører, 

entreprenører og utstyrsleverandører 
10. Signaturrett på vegne av NNCOLD tildeles styreleder og daglig leder i fellesskap, eller to 

styremedlemmer i fellesskap. 
11. Prokura tildeles styreleder alene og daglig leder alene. 
12. Personer utnevnt til å delta i ICOLDs tekniske komiteer må kunne delta i ICOLDs arrangementer uten 

utlegg for NNCOLD. 
13. Styrelederen er forpliktet til å sammenkalle til minst ett møte pr år. 
14. NNCOLD er åpen for firmamedlemmer og det betales en årlig avgift. 
15. Komiteen skal utarbeide årsberetning og regnskap som skal sendes firmamedlemmene. Regnskapet skal 

revideres av uavhengig revisor oppnevnt av styret. 


