
 

 
 
Referat fra Blue Shield-møte 17. mars 2009 
 
Møtet ble holdt i Oslo Rådhus kl. 14 – 16. Tilstede: Axel Mykleby, Leif Pareli, Linda Holmås 
og Espen Ophaug. 
 
Linda Holmås er nyvalgt leder i Arkivarforeningen og overtar som ICAs representant i 
komiteen etter Lars Sandberg. Hennes vararepresentant er Anne Hals. 
 
Espen Ophaug er organisasjonssekretær i Bibliotekforeningen og møter istedenfor Anne 
Hustad, ettersom både Anne og hennes faste vara Tore Andersen var forhindret fra å møte. 
 
Av hensyn til registrering i Brønnøysundregisteret bes alle organisasjonene sende skriftlig 
bekreftelse på hvem som er deres representanter i komiteen. 
 
Det ble videre kommentert at komiteen helst burde ha varaer som er bosatt i Oslo, siden det i 
praksis viser seg vanskelig å få deltakelse på møtene fra andre steder, og det er ønskelig at 
varaene deltar i møtene. 
 
01/09 Godkjenning av innkallingen 
Enighet om at komiteens leder Axel Mykleby fungerte som møteleder. Han beklaget den sene 
innkallingen. Kommentar om at det burde fremgått at det skulle foretas valg. Det ble likevel 
enighet om å godkjenne innkallingen og foreta valg.  
 
02/09 Referat fra forrige møte 
Referatet fra møtet 13.10.2008 ble gjennomgått og kommentert. Praksisen med å godkjenne 
referatet først på neste møte er upraktisk, fordi det kan gå lang tid mellom møtene. Enighet 
om at for fremtiden sendes referater ut med en ukes kommentarfrist, og anses etter dette 
godkjent. 
 
03/09 Soldatheftet  
Bør fullføres, uavhengig av hvorvidt lignende stoff tas inn i Forsvarets eget materiell, fordi 
det vil ha viktig markeringsverdi. Leif kontakter Janne Wilberg og etterlyser hva Forsvaret 
har gjort i saken. 
 
04/09 Økonomi 
Komiteen bør velge en kasserer, lage et budsjett og føre et regnskap, ut fra tidligere vedtak 
om at de fire medlemsorganisasjonene skal gi 2000 kr hver i årlig støtte. Ønske om at Norsk 
ICOM påtar seg regnskapsførsel og revisjon; Leif tar dette opp med ICOMs kasserer. 
 
05/09 ANCBS 
Axel og Leif orienterte om stiftelsen av ANCBS – The Association of National Committees 
of the Blue Shield, i Haag 7. desember. Alle nasjonalkomiteer blir automatisk medlem i denne 
nye organisasjonen. Axel ble valgt inn i styret som kasserer.  



06/09 Reaksjon på kriser og konflikter 
Flere konfliktområder er aktuelle: Georgia, Gaza, Sri Lanka og Afghanistan. Enighet om at 
det mest relevante for oss er Afghanistan, siden Norge der har militære styrker, som bør være 
skolert angående kulturarv og internasjonale rettsforhold på området. Vi bør følge opp 
tidligere undervisning på Krigsskolen. Leif kontakter Janne Wilberg om saken. 
 
07/09 Museer og bibliotek ved vannkanten i Oslo 
Komiteen har tidligere påpekt overfor Oslo kommune det risikable ved å legge Deichmanske 
bibliotek på Vestbanetomta, med fare for oversvømmelse ved springflo eller havstigning. 
Disse bekymringene er like relevante for de nye planene, som innebærer at det skal bygges 
Nasjonalmuseum på Vestbanetomta, mens Deichmanske bibliotek samt Munch-museet skal 
bygges i Bjørvika. Enighet om at vi skriver til Staten og til Oslo kommune om vår bekymring. 
Axel lager utkast til brev og sender på sirkulasjon. 
 
08/09 Merking med blått skjold på Forsvarets verneverdige bygninger 
Jfr. tidligere henvendelse om saken. Komiteen mener det blå skjoldet bør tas i bruk i Norge, 
men dette er en sak for statlige myndigheter, altså Riksantikvaren.  
 
09/09 Årsmelding 
Utsendt forslag til årsmelding for 2008 ble godkjent. Leif lager engelsk versjon for 2007 og 
2008 og sender til kommentar i komiteen; deretter legges disse på nettet. 
 
10/09 Vedtektene 
Enkelte endringer er nødvendige for å få komiteen registrert i Brønnøysundregisteret. 
Endringene ble diskutert og godkjent, men siden forslagene ikke var blitt sendt ut to måneder 
i forveien bør de endelig godkjennes på et nytt møte om to måneder. Endringene er: 
 
Paragraf 2:  
Første setning får denne tilføyelse: ”…og videreført i Haag-avtalen 28. september 2006 og 
opprettelsen av The Association of National Committees of the Blue Shield, ANCBS, i Haag 
7. desember 2008.” 
 
Paragraf 3: Første setning får denne tilføyelse: ”…og ANCBS.” 
 
Paragraf 6: 
Komiteen skal møtes minst én gang hvert halvår, og for øvrig ut fra aktuelle behov. Årsmøte 
holdes på våren, fortrinnsvis i mars. Årsmøtet skal behandle: 
– Konstituering samt godkjenning av innkalling og dagsorden 
– Årsmelding og regnskap 
– Årsplan og budsjett 
– Innkomne saker 
– Valg av leder, eventuelt av nestleder og kasserer 
 
Paragraf 8: 
De fire organisasjonsrepresentantene utgjør komiteens styre og årsmøte. De velger annet hvert 
år en leder og annet hvert år en nestleder og en kasserer, alle med funksjonstid to år. Vervene 
bør fortrinnsvis gå på omgang mellom organisasjonene. 
 
Paragraf 10: ”Minst to måneder” endres til ”minst fire uker”.  
 



11/09 Nettsider 
Vi har kjøpt domenet www.blueshield.no Det er foreløpig innstilt med automatisk 
viderekobling til våre sider hos Norsk ICOM. Så lenge vi ikke har egen kapasitet til å lage og 
oppdatere nettsted, sier vi oss glad for at Norsk ICOM gir oss plass og står for nødvendige 
oppdateringer.  
 
12/09 Valg 
På møtet i oktober ble Axel Mykleby valgt til ny leder, og det ble samtidig bestemt å velge 
nestleder på vårmøtet. Ut fra pkt. 4 velges det også kasserer. Leif Pareli ble valgt til nestleder 
og Linda Holmås til kasserer, begge for to år. 
 
13/09 Neste møte 
Neste møte holdes onsdag 3. juni kl. 14 på Rådhuset. Det faste høstmøtet er tidligere fastsatt 
til tirsdag 15. september.  
 
 
Ref: Leif Pareli 
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