
 
 

Referat fra årsmøte i Blue Shield Norge 2020 

 

Årsmøtet ble holdt på Teams 26. november 2020 grunnet koronarestriksjoner. 

Deltakere: Axel Mykleby (ICOMOS), Kjetil Landrog (Arkivforbundet), Vidar Lund (Norsk 
bibliotekforening), Håkon Roland (ICOM) 

Sak 1/2020. Innkalling, dagsorden og konstituering: 

Forenklet innkalling med dagsorden, referat fra generalforsamling Blue Shield International (BSI), 
budsjett og regnskap ble sendt medlemmene på forhånd. Axel Mykleby ble valgt som ordstyrer og 
Håkon Roland som referent. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

Sak 2/2020. Årsmelding: 

AM orienterte om BSIs nye mal for innsending av årsmeldinger fra nasjonalkomiteene. Vår 
årsmelding justeres iht. ny mal før utsending til medlemmene for godkjenning, og deretter 
innsending til BSI. 

AM fortalte videre om at BSIs sekretariat har åpnet for uformelle møter med nasjonalkomiteene, noe 
som gir en bedre anledning til fortløpende drøftinger om pågående aktiviteter og initiativer. 

BSIs generalforsamling er planlagt arrangert i Praha 1.-3. september 2021. 

Sak 3/2020. Budsjett og regnskap: 

KL orienterte kort om det utsendte budsjettet og regnskapet. Koronapandemien har forhindret bruk 
av budsjett i 2020, og dette har medført en liten kapitalreserve som overføres 2021. Budsjett og 
regnskap ble tatt til etterretning. 

Sak 4/2020. Konstituering og styrets sammensetning: 

Styret ble konstituert uten endringer ut 2020 og frem til neste årsmøte (jf. Sak 5): 

Axel Mykleby (leder), Kjetil Landrog (økonomi), Vidar Lund og Håkon Roland 

Sak 5/2020. Årmøte 2021: 

Årsmøtet ble berammet til 16. februar 2021, kl 14 i Bibliotekforeningens lokaler i Universitetsgaten 
14. Møtet avholdes på Teams dersom pandemien fremdeles skulle forhindre fysiske møter.  

Sak 6/2020. Informasjon om pågående virksomhet: 

AM orienterte om samarbeidet med FORK, og behovet for å følge opp mht. utskiftninger i gruppen. 

HR orienterte om etableringen og godkjenningen av ICOM Nord som regionkomite i ICOM. 

VL orienterte om at statlig fullfinansiering av nye bibliotek/arkivfasiliteter i Mo i Rana nå er sikret.  

Det ble en kort diskusjon om å invitere inn andre representanter i Blue Shield Norge-komiteen. Dette 
kan være nyttig for å bedre komiteens finansieringsgrunnlag på sikt, og bidra til å forankre komiteens 
arbeid bedre og bredere mot relevante aktører i Norge. Diskusjonen tas opp igjen på årsmøtet i 
2021.   

1.12.2020 Håkon Roland 


