
 
Årsmelding for Norsk ICOM 2013 
 
Ved utgangen av 2013 var medlemstallet i Norsk ICOM på 585 medlemmer. Medlemstallet var ved 
årets begynnelse på 597 medlemmer. Dette er en nedgang som skyldes at noen innbetalinger 
mangler navn og noen medlemmer ikke har betalt sin medlemsavgift for 2013. Styret anser ikke 
dette som en nedgang i interesse og oppmerksomhet om medlemskapets fordeler. Bevisstheten i 
norsk museumsverden om verdien av å delta i internasjonale sammenhenger er fortsatt høy og 
norske museer viderefører ambisjonen om å holde et internasjonalt nivå på sin virksomhet. 
 
ÅRSMØTET 
 Også i 2013 ble årsmøtet i Norsk ICOM holdt som del av det nasjonale museumslandsmøtet. 
Årsmøtet ble avholdt i Tromsø den 13. september med 30 personer til stede. Årsmøtet gjennomgikk 
de faste årsmøtesakene, godkjente årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett, og foretok valg. 
Norsk ICOMs leder Leif Pareli takket av som leder etter de maksimale seks år. Referat fra møtet kan 
leses på Norsk ICOMs hjemmesider. 
 
STYRET 
 Frem til årsmøtet hadde Norsk ICOMs styre denne sammensetning: 
 Leder: Leif Pareli (valgt til 2013) 
 Sekretær: Paal Mork (til 2014) 
 Kasserer: Eva Johansen (til 2014) 
 Styremedlemmer: Hans Philip Einarsen (til 2013) og Daniela Büchten (til 2014) 
 Varamedlemmer: Stein Adler Bernhoft og Mari S. Mathiesen (begge valgt til 2013) 
 
 Valgkomiteens hadde følgende innstilling til nytt styre: 
 
 Leder: 
 Paal Mork 
 
 Styremedlemmer: 
 Hans Philip Einarsen (gjenvalg) 
 Stein Adler Bernhoft (ny) 
 
 Eva Johansen og Daniela Büchten var ikke på valg. 
 
 Varamedlemmer: 
 Mari S. Mathiesen (gjenvalg) 
 Per Øyvind Riise (ny) 
 
 Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Ved konstituering på første styremøte ble Stein 
Adler Bernhoft valgt som sekretær. 
 
 Styret har i 2013 hatt fem møter, og har behandlet 41 saksnummer. Det har i tillegg vært hyppig 
kontakt pr. e-post og telefon, og enkelte saker er av tidshensyn blitt avgjort ved e-postrunder mellom 
styremøtene. 
 
 
ARBEIDSMÅL 
 Etter gjennomgang av arbeidsmålene på årsmøtet i 2012 er disse revidert og forslag til reviderte 
arbeidsmål ble utarbeidet i Norsk ICOMs styremøte i 15. juni: 
 



Norsk ICOMs arbeidsmål tar utgangspunkt i ICOMs strategiske plan, og med spesiell vekt på å: 
 
1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å 
delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.  
2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk. 
3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv. 
4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og 
institusjoner. 
 
    
 
  RESULTAT 
 
1 Medlemmer 
 Ved årets begynnelse hadde Norsk ICOM 597 medlemmer. Dette var ved årets utgang redusert til 
585 medlemmer. Dette er en nedgang som skyldes at noen innbetalinger mangler navn (11) og noen 
medlemmer (45) ikke har betalt sin medlemsavgift for 2013. 
 
 Medlemmene ved årets utgang fordelte seg slik: 
 
Personlige medlemmer438 
Seniormedlemmer / Studentmedlemmer 82 
Institusjoner65 
 
 
Kontingentsatsene for 2013 var 
 
Personlig medlem kr. 675 
Seniormedlem kr. 450 
Studentmedlem kr. 475 
 
 Institusjonsmedlemmer: 
Med budsjett opp til kr. 8 mill.: kr. 5000, 5 kort 
Med budsjett fra 8 til 40 mill.: kr. 6200, 6 kort 
Med budsjett fra 40 til 80 mill.: kr. 7300, 7 kort 
Med budsjett over 80 mill.: kr. 8700, 8 kort 
 
 
  2 Faglige reiser 
 
18 medlemmer søkte og fikk innvilget reisestøtte. 6 meldte avbud. Følgende fikk utbetalt reisestøtte: 
 
 Stein A Bernhoft (T) 
 Erling Dahl jr 
 Karsten Dalaker 
 Rune Holbek (T) 
 Tone Karlgård (T) 
 Paal Mork (T) 
 Anette Maartmann-Moe 
 Per Bjørn Rekdal 
 Elisabeth Steen 
 Christian Haugan Toldnes 



 Jean Aase 
 Vera de Bruyn-Ouboter 
 
  
 Det ble utbetalt til sammen kr. 152 000 i reisestøtte til de faglige reisene. 12.000 av dette ble 
utbetalt i 2014 grunnet forsinkelser. 
 
 Betingelsen for reisestøtte er at man etterpå skriver en kort artikkel (tidligere kalt reiserapport) med 
faglig innhold fra konferansen. Denne blir som hovedregel etter styrets godkjenning lagt ut på Norsk 
ICOMs hjemmesider. Kvaliteten på disse tekstene har tidligere vært svært varierende, og styret har 
flere ganger diskutert, og gjort vedtak, med sikte på å stimulere en heving av nivået. Styret vurderer 
at kvaliteten i det store og hele er blitt bedre, men vil fortsette arbeidet for ytterligere forbedring. 
 
 
  3 Internasjonale reiser 
 
Medlemmer i Norsk ICOM kan søke om reisestøtte for å delta på faglige møter i de internasjonale 
komiteer. I tillegg kan medlemmer som har sentrale verv eller er president i en internasjonal komite 
søke reisestøtte for å delta på møte i ICOMs sentrale organer. I 2013 ble møtene i de sentrale 
organene og de internasjonale komiteenes fagmøter holdt under generalkonferansen i august, og 
reisestøtte ble gitt til deltagelse på denne. 
 
 
  4 Internasjonalt komitearbeid 
 
En rekke medlemmer av Norsk ICOM hadde i 2013 verv i sentrale organer av ICOM og i de 
internasjonale fagkomiteer: 
 
Knut Wik, museumskonsulent i Sør-Trøndelag fylkeskommune, var president for ICOMs Advisory 
Committee 2007 – 2010 og ble i Shanghai gjenvalgt for en ny treårsperiode 2010-2013. I dette vervet 
har han også deltatt ex officio i Executive Council. Vervet varte frem til avslutningen av ICOMs 
generalkonferanse i august. 
Leif Pareli, Norsk Folkemuseum, er medlem av ICOMs DRTF (t.o.m. 2013). 
Jon Reitan, Falstadsenteret, er styremedlem i IC-MEMO (var formann til november 2013) 
Stein Adler Bernhoft, Trøndelag Folkemuseum, er sekretær i ICAMT (innvalgt i Rio) 
Ellen Semb, Kulturhistorisk museum, er styremedlem i MPR (gjenvalgt i Rio) 
Rune Holbek, Vest-Agder fylkeskommune, er formann i ICR (innvalgt i Rio) 
Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet, er styremedlem i ICFA (gjenvalgt i Rio) 
Nils Ohlsen, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, er sekretær i ICFA (innvalgt i Rio) 
Jean Aase, Stiftelsen Berg – Kragerø Museum Lovisenbergveien, sekretær i ICR (innvalgt i Rio) 
 
    
 
  5 ICOM Nord 
 
Dette årlige kontaktmøtet mellom de nordiske landenes ICOM-komiteer ble holdt 7. – 8. juni 2013 i 
Reykjavik, i regi av ICOM Island. I tillegg arrangerte vertskapet en ekskursjon til sentrale steder i 
Islands historie 9. juni. Leder Leif Pareli og sekretær Paal Mork representerte Norsk ICOM på møtet; 
dessuten deltok Knut Wik i egenskap av leder for ICOM Advisory. Viktige temaer på møtet var 
forberedelser til ICOMs generalkonferanse i august og museumsorganisering i de nordiske land. I 
tillegg diskuterte møtet tiltak for å fremme museumsetikk. 
 



    
 
  6 ICOMs generalkonferanse 
 
ICOMs generalkonferanse ble arrangert 10. – 17. august i Rio de Janeiro. Her ble det avholdt 
fagmøter i de internasjonale komiteene, samt generalforsamling og møter i Advisory Committee. 
Mange norske medlemmer var til stede på konferansen. Flere av de internasjonale komiteene 
presenterte felles programmer, og konferansen ga et godt faglig utbytte. Resultater av dette kan 
leses i reiserapportene på Norsk ICOMs hjemmeside. Hans-Martin Hinz ble gjenvalgt som president 
med stort flertall. Advisory Committee har hatt norsk ledelse ved Knut Wik de siste to perioder, og 
Norsk ICOM ønsker å takke ham for en flott innsats. Han gikk av etter de maksimale to perioder, og 
ble avløst av Suat Aksoy fra Tyrkia. Det ble fremlagt, og vedtatt, et etisk regelverk for naturhistoriske 
samlinger, som et supplement til det nåværende regelverket, som er ganske tynt på det området. 
Den norske ambassaden i Brasil og Norsk ICOM arrangerte en mottakelse for norske ICOM-
medlemmer og nordmenn bosatt i Brasil. 
 
    
 
  7 Kontakt med Paris 
 
I 2013 har det skjedd store endringer i ICOMs sekretariat. ICOMs generalsekretær Julien Anfruns og 
administrasjonssjef Lydie Spaczyski ble oppsagt i april 2013. Hanna Pennock fra Nederland ble 
samtidig engasjert som fungerende generaldirektør ut året (senere forlenget til mai 2014). I 
desember ble det ansatt ny generaldirektør: Anne-Catherine Robert-Hauglustaine fra Frankrike, med 
tiltredelse mai 2014. 
 
 Kontakt og samarbeid med ICOMs hovedsekretariat i Paris er en viktig del av arbeidet i Norsk ICOM, 
og ivaretas dels av styret, dels av kontorsekretæren i Norges Museumsforbund. De løpende saker 
gjelder blant annet godkjenning av nye medlemmer, utstedelse av medlemskort, erstatning av tapte 
kort, og selvsagt innbetaling av kontingenten fra medlemmene, som for størstedelens vedkommende 
går til organisasjonen sentralt. De senere år har rapporteringen til sekretariatet i Paris om 
virksomheten i de enkelte nasjonalkomiteene blitt mer omfattende. Det å fremskaffe den etterspurte 
informasjon om medlemmer, økonomi, aktiviteter, planer, prognoser osv. er etter hvert ganske 
arbeidskrevende, tatt i betraktning at styret arbeider utelukkende på frivillig basis, og kontorhjelpen 
er begrenset til vel et månedsverk i året. Dette er forhold som styret vil måtte vie mer 
oppmerksomhet i kommende år. 
    
 
  8 Nominasjon til Executive Council 
 
Norsk ICOM nominerte Knut Wik som kandidat til ICOMs Executive Council 2013 – 2016. Dessverre 
nådde han ikke opp under valget, som fant sted under Generalkonferansen i Rio. 
 
 
  9 Etikk 
 
Etiske spørsmål i museumsarbeidet har fortsatt å være et sentralt tema for Norsk ICOM i 2013. I 
forbindelse med styremøtet i juni, som ble avholdt i Alta, inviterte styret Eva Mæhre Lauritzen til å 
holde en workshop om museumetikk for styret. I tillegg til workshop fikk styret også diskutert og 
planlagt videre fremdrift i etikk-arbeidet. 
 
 



  10 Blue Shield/ truet kulturarv 
 
Også i 2013 representerte Leif Pareli Norsk ICOM i Den Norske Blue Shield-komiteen, og fungerte 
som komiteens nestleder. Komiteen har i årets løp tatt opp en rekke saker som gjelder kulturarv 
truet av krig eller naturkatastrofer. Blue Shield Norge har siden 2008 eget internettdomene, 
www.blueshield.no, men vil av kapasitetsgrunner inntil videre opprettholde omdirigering derfra til 
Blue Shields sider på Norsk ICOMs hjemmesider. 
    
 
  11 Samarbeid med andre 
 
Norsk ICOM kjøper kontortjenester hos Norges Museumsforbund og samarbeider med dem i 
forbindelse med arrangering av det nasjonale museumsmøtet. 
 
 Norsk ICOM fikk i 2013 som tidligere år økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd, og har hatt faglig 
samarbeid med denne institusjonen. 
 
 Gjennom samarbeidet i Blue Shield-komiteen har Norsk ICOM kontakt og samarbeid med 
søsterorganisasjonene ICOMOS (kulturminner), IFLA (bibliotek) og ICA (arkiv). 
 
  Årsmeldingen er vedtatt på styremøte i Norsk ICOM 24.02.2014 
 
 
 Paal Mork       Eva Johansen       Stein Adler Bernhoft       Hans Philip Einarsen       Daniela Büchten 
 
 
                                      Per Øyvind Riise                   Mari S. Mathiesen 


