
 
 
Blue Shield Norge: Årsrapport for 2015 
 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2015 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Mariann Schjeide (nestleder) for Norsk Bibliotekforening (NBF) og IFL, Paal Mork (kasserer) for 
ICOM, og Kari Ansnes for ICA fram til 25. mars. Det ble ikke oppnevnt en ny representant for ICA og 
Arkivarforeningen meldte seg skriftlig ut av komitéen. 
Det har vært gjentatte forsøk for å få Norsk arkivråd som er medlem i ICA til å overta vervet som 
representant i BSN, uten at vi har fått svar. 
  
Årsmøtet ble holdt 5. mars og styremøte 11. august. Nestleder og kasserer deltok i møte hos Norsk 
kulturråd om organisering av deltakelse på Reiselivsmessen i Telenor Arena, januar 2016.   
 
De viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i 2015, er: 
 
Deltakelse i The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer i ANCBS, har Axel Mykleby holdt kontakt via epost og per telefon. Det har ikke vært 
aktivitet i form av styremøter. Sekretæren Peter Stone har vært aktiv i etablering av nye 
nasjonalkomiteer bl.a. Japan. Axel Mykleby har gitt råd til i etablering av en BS-komite til kolleger i 
Nepal etter jordskjelvet. 

  
Økonomi 
Kari Ansnes har ført regnskapet frem til Paal Mork overtok. 
Det ble opprettet en egen konto for Den norske Blue Shield komitéen i forbindelse med at Norsk 
bibliotekforening ikke hadde anledning til å føre en slik konto videre. På den nyopprettet kontoen ble 
også midler fra Norsk kulturråd satt inn for å dekke utgifter til Reiselivsmessen 2016.  
    
Ratifikasjon av Haag-konvensjonens 2. Protokoll og implementering av konvensjonen. 
Oppfølging. BSN har i møte og brev henvendt seg til Etisk råd for forsvarssektoren og bedt om å se 
på muligheten for at Forsvaret kan ha større fokus på oppfølging av Haag- konvensjonen, særlig med 
henblikk på aktuelle væpnete konflikter hvor norsk militært personell er aktive i opplæring av 
fremmede styrker. Etisk råd så ikke muligheten for å prioritere dette området nå. 
 
Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander 2 - 3. desember 2015. 
Axel Mykleby deltok 17. november i koordinerende møte i Norsk kulturråd til den nordiske 
konferansen og ga en orientering om BSN-arbeidet. Sammen med Paal Mork deltok han deretter på 
den nordiske konferansen arrangert av Kulturdepartementet. BSN-arbeidet med Reiselivsmessen og 
utgivelsen av kortstokken ble fremhevet flere ganger under konferansen.   
 
Reiselivsmessen 2016 
BSN inngikk i oktober 2015 avtale med Norsk kulturråd om å påta seg arrangement og økonomisk 
ansvar for deltakelsen på Reiselivsmessen på Fornebu i januar 2016. I den forbindelse ble det gjort 
avtaler med leverandører av stand og utstyr samt organisert vaktordning.   
  
 


