
Referat fra årsmøte i Blue Shield 19.3.2012 

 
Møtet ble holdt hos Steria kl. 16 – 18. Tilstede: Axel Mykleby (ICOMOS) Inge Manfred Bjørlin (ICA) og 
Leif Pareli (ICOM). Meldt forfall: Hege Newth Nouri (IFLA). 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent 
 
2. Møteleder: Axel Mykleby. Referent: Leif Pareli 
 
3. Årsmelding: Utsendt forslag ble godkjent, med tilføyelse av at BSNs leder og nestleder har i årets 
løp deltatt i konferansen Stop Heritage Crime, et norsk-polsk samarbeidsprosjekt, og har holdt 
foredrag ved sluttkonferansen i Warszawa i mai. Foredragene er trykt i separate publikasjoner på 
polsk, norsk og engelsk. Blir distribuert til våre forbindelser. 
 
4. Regnskap: Utsendt regnskap ble gjennomgått og kommentert. Komiteens leder har hatt tre reiser i 
2011, rapporter for disse er utsendt fortløpende. Til sammen kr. 11 776, som er dekket av Norsk 
kulturråd. I tillegg udekkete reiseutgifter på kr. 3500. Leder sender søknad til Norsk ICOM og ICOMOS 
på halvparten hver av udekket utlegg. 
 
5. Handlingsplan og budsjett: Utsendt forslag ble gjennomgått og kommentert. Forslag om å 
kontakte fylkesmannen i hvert fylke, med informasjon om BS, og å tilby Stortingets Forsvars-komite 
en orientering om Haag-konvensjonen. Det ble tilføyd et punkt om å øke interessen for BS innad i 
organisasjonene og utad. Med disse kommentarer ble planen ansett godkjent. 
 
6. Valg: Komiteens leder er på valg i år. Axel Mykleby ble forespurt om å ta en periode til (to år), han 
sa seg villig til dette, og ble ansett valgt. 
 
7. Oppfølging av årsplan: Var diskutert under pkt. 5. 
 
8. Statuttendringer: De endringene som ble foreslått til fjorårets årsmøte, kunne ikke formelt vedtas 
dengang pga for kort utsendelsestid; de var nå utsendt pånytt og ble ansett vedtatt. Enighet om å se 
på statuttene igjen ved et møte senere på året, der det bør diskuteres å åpne for individuelt 
medlemskap i Blue Shield Norge, slik det er gjort i flere andre lands komiteer. 
 
9. Engasjement og arbeid i ANCBS. Var diskutert under pkt. 5. Axel Mykleby orienterte om praktiske 
problemer som kasserer, og ønsker få dette vervet overført til en nederlender. For øvrig bør BSN 
fortsette å engasjere seg i driften av ANCBS. 
 
10. Neste møtedato: Forslag om datoene 7, 9, 14 eller 15 mai; den endelige dato fastsettes når det 
avklart hvilke av disse datoene alle kan. Observatører: det er ønskelig at Norsk kulturråd inviteres 
fast (liksom Riksantikvaren hittil), for andre avgjøres dette fra gang til gang ut fra hvilke saker som 



skal behandles. 
 
Referat: Leif Pareli 

 


