
 

 

Referat styremøte 

Den norske Blue Shield komitéen 

Tirsdag 26.10.2021, kl. 13 – 14 (Zoom) 

Til stede: Håkon Roland, Axel Mykleby, Kirsti Gulowsen, Atle Ove 

Martinussen, Kjetil Landrog. Vidar Lund logga seg på mot slutten av møtet. 

Forfall: Frode Færøy og Gaute Jacobsen 

 

Sak 16/2021 Innkalling, saksliste, referent, godkjenning referat                         

Vedtak: «Innkalling og saksliste godkjent. Godkjenning av referat frå møtet 18.08.2021 
utsatt til neste møte. Referent Atle O. Martinussen»  

 

Sak 17/2021 Orienteringssak: Økokrims aksjon mot Martin Schøyen  

Irak har bedt den norske stat om å få tilbakeført stjålne gjenstander. Håkon 
orienterte om aksjonen mot Martin Schøyen 24. august i år med Økokrim, 
som stilte med tre politibiler og helikopter. Etter å ha gått gjennom magasinet 
til MS ble 87 av 107 gjenstander funnet. Blant gjenstandene er flere 
kileskriftstavler fra oldtidens Mesopotamia. Den mest verdifulle tavlen er en 
plantegning av det mytiske Babels tårn, fra Kong Nebukadnesar den IIs tid. 
Dette er trolig den eneste plantegning av Babels tårn. Det er en lang prosess 
før gjenstandene kan tilbakeføres til Irak, der det må sjekkes mye rundt 
gjenstandene, bl a proveniens. Kulturdepartementet styrer kontakten med 
Irak. Denne saken blir en fin test av det norske lovverket for tilbakeføring.  

Vedtak: «Styret tar orientering til etterretning.» 

 

Sak 18/2021 Status regnskap og budsjett 

  Ingen nye utgifter siden sist. Det er litt over kr 51 000 på konto. 

Vedtak: «Regnskap gjennomgått på neste styremøte i sammenheng med budsjett 
2022». 



 

Sak 19/2021 BSI: informasjon og aktiviteter  

Håkon presenterte Blue Shield Norway sin strategi 20.08.2021 og dette 
innlegget ligger ute på You Tube:  

https://theblueshield.org/find-out-more-about-the-work-of-norwegian-
committee-of-the-blue-shield/ 

Her ligger det også ute andre innlegg. Vi kan også presentere nyheter på 
kanalen. Det ligg også ute ‘training course’ på IBI sine sider. Det er en film på 
3-5 timar som introduksjon. Det blir fire oppfølgingsmøter i høst (28.11 og 
6.12). En trenger bare å melde seg på ett av disse. Det blir tre bolker: haust 
2021, vår 2022 og sommer 2022. (Datoer for vår og sommer kommer senere.) 
Kurset er åpent for styret og ved fullført kurs vil en få sertifisering. 

Et innspill i styret er at vi kan bygge opp et billedgalleri til bruk ved 
presentasjoner. Bildene må være godkjent i tråd med personvernreglene. 

Vedtak: «Orienteringene ble tatt til etterretning.» 

 

Sak 20/2021 Status arbeidsplan: aktiviteter og evt. endringer 

Arbeidsplanen ble grundig gjennomgått og blir revidert på neste styremøte. 
På alle punkt i planen er det satt opp ansvarlige. De som har innvendinger 
eller vil bytte ansvarsområde må ta dette opp på neste styremøte i desember.  

Axel orienterte om status for ‘Beredskapskonferansen’. Vi må spille inn våre 
forslag og hva kanaler vi skal bruke på neste styremøte. Håkon orienterte om 
store endringer «Deltakelse i forskernettverket CULTcrime», der det blir sendt 
en stor HorizonEurpoe-søknad til våren med partnere fra Norden, Europa og 
de baltiske landene (Estland og Latvia). Håkon har vært på flere seminarer i 
det siste for å få på plass arbeidspakkene i prosjektet. Håkon er prosjektleder 
og Kulturhistotisk museum er vertsinstitusjon. Dette prosjektet vil heve 
kompetansen og nivået i arbeidet med CULTcrim. Når det gjelder punktet 
«Planlegge kartlegging av langtidseffekter av klimaendringer og trusselbildet 
for regionale arkiver, biblioteker og samlinger» er det viktig å prøve å få 
oversikt. Axel nevner at Anno Museum har 500 bygninger og vedlikehold er 
avhengig av testamentariske gaver. Atle vil skaffe oversikt over tidligere 
arbeid med kartlegging av tilstandssituasjonen for museumsbygninger i 
Hordaland og hva som er status nå. 

Vedtak: «Arbeidsplanen blir revidert på neste styremøte.»  

Sak 21/2021 BS Norge: Arrangere seminar/workshop 2022? Tema og eventuelle 

   samarbeidspartnere 

https://theblueshield.org/find-out-more-about-the-work-of-norwegian-committee-of-the-blue-shield/
https://theblueshield.org/find-out-more-about-the-work-of-norwegian-committee-of-the-blue-shield/


Det er enighet i styret om at vi kan satse på å gjennomføre et seminar i 2022. 
Det er litt penger i kassen (ca kr 51 000). Vi må finne tema og 
samarbeidspartnere. 

Vedtak:  «Tema og evt samarbeidspartnere blir diskutert på neste møte.»  

 

Sak 22/2021 Neste styremøte: sted, dato/tid og saker 

 Oslo, 8. desember 

 

Eventuelt  

1. Håkon - BSI etterspør gyldig mailadresse. Kjetil og Axel sjekker dette til 
neste styremøte. 

2. Axel - Vi må oppfordre andre til å legge ut link til BSN og BSI på sine web-
sider. 

 

Bergen 26.10.2021 

 

Atle Ove Martinussen 
(Referent) 

 

 


