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Referat fra årsmøte i Blue Shield Norge 2021 

 

Årsmøtet ble holdt på Teams 16. februar 2021 grunnet koronarestriksjoner. 

Deltakere: Axel Mykleby (ICOMOS), Kjetil Landrog (Arkivforbundet), Vidar Lund (Norsk 
bibliotekforening), Håkon Roland (ICOM, referent), Frode Færøy (Norges Hjemmefrontmuseum), 
Gaute Jacobsen (Østfoldmuseene) 

Sak 1/2021. Innkalling, dagsorden og konstituering: 

Forenklet innkalling med dagsorden, budsjett og regnskap ble sendt medlemmene på forhånd. Axel 
Mykleby fungerte som ordstyrer og Håkon Roland som referent. Innkalling og dagsorden ble 
godkjent.  

Sak 2/2021. Årsmelding og årsplan: 

AM presenterte utkast til årsmelding iht. BSIs nye mal. Styret hadde på forhånd blitt bedt om innspill 
til årsmeldingen, og foreliggende utkast ble vedtatt uten endringer. 

BSI har lansert ny mal for strategiarbeidet i nasjonalkomiteene, og styret vil utarbeide og vedta BS 
Norges strategi iht. nytt planverk før årets arbeidsplan kan utarbeides og vedtas. AM sender ut 
revidert utkast til strategi etter innspill fra styrets medlemmer før neste møte, og utkast til 
arbeidsplan legges frem til diskusjon og vedtak på samme møte. 

Sak 3/2021. Regnskap og budsjett: 

KL orienterte kort om det utsendte budsjettet og regnskapet. Grunnet koronapandemien har BS 
Norge opparbeidet en liten kapitalreserve for 2021. Budsjett og regnskap ble tatt til etterretning med 
en endring: summen for reisedeltakelse ble hevet til NOK 10 000. 

Sak 4/2021. Valg og styrets sammensetning: 

Styret fulgte opp sak 6/2020, utvidelse av styrets sammensetning. Det var unison enighet om å 
trekke inn en bredere kompetanse i styret, og varamedlemmene Frode Færøy og Gaute Jacobsen ble 
nevnt som ønskede kandidater. Styret innstiller på å velge Håkon Roland som ny leder og Axel 
Mykleby som nestleder for kommende periode. 

BS Norges statutter må revideres før en slik utvidelse kan formaliseres. Styret vedtok å avholde et 
ekstraordinært styremøte 22. mars der nye statutter skal fremlegges for vedtak, og valg av nytt styre 
gjennomføres. KL sender ut et utkast til nye statutter i forkant av møtet. HR innkaller. 

Sak 5/2021. Innkomne saker: 

Det var ikke innkommet andre saker. 

Styret tok en runde med informasjon om aktuelle saker: 

AM minnet om oppfølging med FORK når ny kontaktperson er på plass. 

Mulighetene for et styrket nordisk samarbeid ble drøftet. 
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AM nevnte BSIs 25-års jubileum i år, og muligheten for at BS Norge kan arrangere en markering. 
Styret var enige i det, og tar opp saken i et kommende møte. 

Styret hadde en diskusjon om beredskap i kommunene med tanke på de økonomiske og 
organisatoriske utfordringene som blant annet nedskjæringer i Forsvarsbygg og eierstrukturen ved 
mange samlinger og lokale museer gir. Det ble påpekt at Forsvarsbygg har en egen seksjon for å 
ivareta kulturarv, og at BS Norge kan invitere dem til en diskusjon om beredskap iht. utfordringene 
som ble nevnt. 

Dårlige magasinforhold og klimaendringer med betydelig økt nedbør og fare for vannskader ble 
nevnt som andre forhold som spiller negativt inn på den nasjonale beredskapen. Lokale biblioteker 
har også mye sårbart materiale som ikke er inkludert i nasjonalbiblioteket. Usikkert hvor god 
beredskap kommunene har for slike viktige samlinger. 

Forsvares etiske råd og Fortidsminneforeningen ble nevnt som aktuelle samarbeidspartnere, og 
styret mente at kontakten med disse partene bør vedlikeholdes og utvides. 

-- 

Neste møte: 22. mars klokken 14 på Zoom. 

 

17.2.2021 Håkon Roland 


