
 
 
Blue Shield Norge: Årsrapport for 2017 
 
Den Norske Blue Shield-komitéen (BSN) har i 2017 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, Ole Martin 
Rønning ble avløst av Kjetil Landrog generalsekretær i Arkivforbundet og ICA med Kirsti Gulowsen, 
Oslo Byarkiv, som vara. Årsmøtet ble holdt 16. mars.  
 
I 2017 er de viktigste sakene som BSN har engasjert seg og deltatt i: 
 
Den internasjonale Blue Shield komiteens styre (tidligere ANCBS) 
Som kasserer i ANCB, har Axel Mykleby hatt kontakt med generalsekretæren og BS NL via epost og 
per telefon. Det har vært holdt interims styremøter på Skype flere ganger og ett fysiske interims møte i 
Wien den 12.9. Under siste møtet frasa Axel Mykleby seg gjenvalg. Hovedgrunnen var styret 
manglende engasjement for finansieringen av organisasjonens drift. Det har også vært særdeles 
vanskelig å kommunisere med organisasjonens bank i Nederland. Blant annet fordi bankens nettside 
hovedsakelig er på nederlandsk og all post må sendes til BS i Haag. Så lenge Axel Mykleby har fått 
dekket reisen til Den Haag i forbindelse med juryarbeidet for Europa Nostra, har møter med banken og 
BS Nederland ikke kostet BS noe. Til utgangen av året har han likevel fungert som kasserer. – BS UK 
har fått finansiert stillinger på universitetet i Newcastle som skal arbeide med oppfølging av Haag- 
konvensjonen og BS arbeidet. 
  
Organisasjonens nye statuetter som er godkjent av Nederlandske myndigheter i 2017, ble foreslått 
justert på enkelt punkter. Generalforsamlingen startet 13.9. under ledelse av bystyrerepresentant i 
Wien og BS Østerrikes leder Ursula Stengel.  Axel Mykleby la frem en treårig økonomisk rapport som 
ble godkjent samt anbefalinger til styret om finansiering og skifte av bank. Generalforsamlingen ble 
etterfulgt av kongressen som ble holdt i Wiens rådhus 14.- 15. september med ca. 60 deltakere fra 25 
land. For første gang deltok Tonga, men også flere afrikanske land. Se egen rapport om GA og 
kongressen. 

    
Ratifikasjon av Haag-konvensjonens annen protokoll og implementering av konvensjonen. 
Oppfølging. BSN har hatt dialog med Forsvarsbygg som har begynt merking av kulturminner i 
militære øvingsområder. Dette har blitt fulgt opp med å dele ut flere Blue Shield merker (mottatt 
vederlagsfritt fra Riksantikvaren i Nederland, til videre oppsetting på forsvarets bygninger og anlegg.)   
 
ICOMOS Norges fagdag med tema Krig og katastrofer. Axel Mykleby holdt foredrag om Haag- 
konvensjonen av 1954 og Blue Shields arbeidet 16. mars. 
 
Reiselivsmessen 2018: Etter at Kulturrådet ikke fornyet samarbeidet med BSN om deltakelsen på 
Reiselivsmessen, søkte vi i 2017 Fritt ord om å støtte, men fikk avslag herfra.   

 
Endring av statuttene. I forbindelse med at ICBS og ANCBS ble slått sammen til en organisasjon, 
Den internasjonale Blue Shield komitéen ble en mindre endring av statuttene vedtatt under årsmøtet 
den 16. mars. 
 
Økonomi: Komitéens medlemsorganisasjoner bidro hver med kr. 2.000 (se for øvrig regnskapet).   
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