
 
 
Blue Shield Norge: Årsrapport for 2016 
 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2016 bestått av: Axel Mykleby (leder) for ICOMOS, 
Mariann Schjeide (nestleder) for Norsk Bibliotekforening (NBF) og IFLA, med Anne Berit Hulthin 
som vara, Paal Mork (kasserer) for ICOM, med vara Gaute Jacobsen, Østfoldmuseet, og Ole Martin 
Rønningen fra Landslaget for lokal og privatarkiv og ICA, fra september med Kirsti Gulowsen, Oslo 
Byarkiv, som vara.  
  
Årsmøtet ble holdt 9. mars og styremøte 11. november.   
I 2016 er de viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i: 
 
Deltakelse i The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) 
Som kasserer i ANCBS, har Axel Mykleby hatt kontakt via epost og per telefon. Styremøte ble holdt 
et par dager forut for nasjonalkomitémøte i juni i Milano. Dette ville ha krevd et lengre opphold å 
delta på begge møter og Axel Mykleby prioriterte å delta på nasjonalkomitémøte sammen med ca. 40 
deltakere fra 15 land. Møtet ble holdt i forbindelse med ICOM generalforsamling og kongress i 
Milano.     

    
Ratifikasjon av Haag-konvensjonens annen protokoll og implementering av konvensjonen. 
Oppfølging. Stortinget samtykket i mai i tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 
om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999. BSN har derfor skrevet 
til Stortingets Familie og kulturkomité og bedt representant Hege Liadal Haukeland om å etterlyse 
oppfølgingen av Haag-konvensjonen og 2. protokoll i Stortingets spørretime. Vi har ikke registrert 
noen oppfølging. 
 
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. Tollvesenet deltok både med 
egen stand og på standen til Norsk kulturråd, ICOM, Blue Shield. Politiet kunne beklageligvis ikke 
delta. En vesentlig del av de 40.000 besøkende og utstillere besøkte vår stand. 

 
Forespørselen til Norsk kulturråd i mai om videre samarbeid og finansiering av stand på 
Reiselivsmessen i 2017, ble besvart negativt i september. Dermed var BSN dessverre for sent ute til å 
søke finansiering andre steder.   
 
Økonomi 
Deltakelsen på reiselivsmessen ble finansiert av Norsk kulturråd og det ble ført eget regnskap for 
dette. På grunn av stor frivillig innsats av få NGO medlemmer ble det et overskudd. Komitéens 
medlemsorganisasjoner bidro hver med kr. 2.000.   
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