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Årsmelding for Norsk ICOM 2014  
 

 
Ved utgangen av 2014 var medlemstallet i Norsk ICOM på 626 medlemmer, en økning fra 
585 ved årets begynnelse.  Økningen viser at norske museumsansatte ser verdien av å delta i 
internasjonale sammenhenger og at norske museer viderefører ambisjonen om å holde et 
internasjonalt nivå på sin virksomhet. 
 
ÅRSMØTET  
Også i 2014 ble årsmøtet i Norsk ICOM holdt som del av det nasjonale museumsmøtet. 
Årsmøtet ble avholdt i Bergen den 12. september med 26 personer til stede. Årsmøtet 
gjennomgikk årsmøtesaker i tråd med vedtektene, godkjente årsmelding, regnskap, 
arbeidsplan og budsjett, og foretok valg. Referat fra møtet kan leses på Norsk ICOMs 
hjemmesider. 
 
STYRET  
Frem til årsmøtet hadde Norsk ICOMs styre denne sammensetning: 

Leder: Paal Mork  
Sekretær: Stein Adler Bernhoft  
Kasserer: Eva Johansen (valgt til 2014) 
Styremedlemmer: Hans Philip Einarsen (til 2015) og Daniela Büchten (til 2014) 
Varamedlemmer: Per Øyvind Riise og Mari S. Mathiesen (begge valgt til 2014) 

 
Årsmøtet valgte dette nye styret basert på valgkomiteens innstilling:  

Leder: Paal Mork (valgt til 2015) 
Sekretær: Stein Adler Bernhoft  
Styremedlemmer: Anne Kari Skår, Eva Johansen, og Mari. S. Mathiesen (alle valgt til 
2016) 
Varamedlemmer: Kathrin Pabst, og Grethe Paulsen Vie (begge valgt til 2015) 

 
I første styremøte etter årsmøtet ble Anne Kari Skår valgt til ny kasserer.  
 
Styret har i 2014 avholdt 6 møter, inklusive et telefonmøte, og styret har behandlet 62 
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. 
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ARBEIDSMÅL  
 
Norsk ICOMs arbeidsmål tar utgangspunkt i ICOMs strategiske plan, 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. 
 
 
MEDLEMSKAP 
Ved årets begynnelse hadde Norsk ICOM 585 medlemmer. Dette var ved årets utgang 626 
medlemmer.  
 
Personlige medlemmer:     476 
Seniormedlemmer/ Studentmedlemmer:     79 
Institusjoner:            71 
 
Kontingentsatsene for 2014 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 kr 8 til 40 mill.: kr 6200,-, 6 kort 
Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.: kr 7300,-, 7 kort 
Med budsjett over kr 80 mill.: kr 8700,-, 8 kort 
 
 
FAGLIGE REISER 
Medlemmer i Norsk ICOM kan søke om reisestøtte for å delta på faglige møter i de 
internasjonale komiteer. 21 medlemmer søkte og fikk innvilget reisestøtte. To meldte avbud. 
Følgende fikk utbetalt reisestøtte: 
 

NAVN KONFERANSE 
Christian-Emil Ore CIDOC –Dresden 6.-11.-sept. 

Stein Adler Bernhoft ICAMT – Tiblisi 22.-26. sept. 

Erling Dahl jr.  ICLM – Irkutsk 26. – 31. juli 

Paal Mork MPR – Taichung, Taiwan 2.-5. sep 

Rune Holbek  ICR, Taiwan, 19. – 28. okt. 

Elisabeth W. Steen ICME – Zagreb 14.-16. okt. 

Eva D. Johansen ICME – Zagreb 14.-16. okt. 

Mari S. Mathiesen ICME – Zagreb 14.-16. okt. 
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Per Bjørn Rekdal  ICME – Zagreb 14.-16. okt. 

Tone C. S. Karlgård ICME – Zagreb 14.-16. okt. 

Leif Pareli ICME – Zagreb 14.-16. okt. 

Jean Aase ICR, Taiwan, 19. – 25. okt. 

Daniel Papuga CIMCIM – Norden 23. – 31. august 

Bjørnar Bruket CIMCIM – Norden 23. – 31. august 

Einar Jarle Våbenø ICMS – København 8.-12. sept. 

Fredrikke Hegnar von Ubisch ICLM – Irkutsk 25. – 31. juli 

Anne Marte Ringstad ICOM-CC – Melbourne 15. – 19. sept. 
Ida Antonia Tank Bronken ICOM-CC – Melbourne 15. – 19. sept. 

Ida Areklett Garmann ICOM-CC – Melbourne 15. – 19. sept. 

 
Det ble utbetalt til sammen kr 129 000,- i reisestøtte. Kr. 7.000 ble regnskapsført i 2015.  
 
Betingelsen for reisestøtte er at man etterpå skriver en kort artikkel med faglig innhold fra 
konferansen. Etter styrets godkjenning blir denne som hovedregel lagt ut på Norsk ICOMs 
hjemmesider. Disse fagartiklene er viktige bidrag til deling av erfaringer og kunnskap fra de 
mange fagkonferansene i ICOM. Styret stiller derfor krav til de medlemmer som får 
reisestøtte om at artiklene skal holde en høy kvalitet.  
 
Andre internasjonale reiser 
I tillegg til faglig reisestøtte kan medlemmer som har sentrale verv eller er president i en 
internasjonal komite søke reisestøtte for å delta på møter i ICOMs sentrale organer. 
Følgende deltok i møter sentrale organer i 2014: 
 
Andre internasjonale reiser  

Paal Mork (styreleder) Møte i Advisory Committee, Paris 
2.4. juni og to møter I FIREC, Paris 

Knut Wik Museums & Politics, St Petersburg  
9-13 september 

Per Bjørn Rekdal  Working group on Governance,  
Paris 4-5 juni 

Rune Holbek  
 

Møte i Advisory Committee, Paris 
2.4. juni 

 
 
Internasjonalt komitearbeid 
En rekke medlemmer av Norsk ICOM hadde i 2014 verv i sentrale organer av ICOM og i de 
internasjonale fagkomiteer:  
 
Ellen Lerberg, Nasjonalmuseet, er styremedlem i ICFA (innvalgt i Shanghai) 
Ellen Semb, Kulturhistorisk museum, er styremedlem i MPR (innvalgt i Shanghai) 
Fredrikke Hegnar von Ubisch, Asker Museum, er sekretær i ICLM (gjenvalgt i Shanghai) 
Ingebjørg Ydstie, Munch-museet, er styremedlem i ICFA (innvalgt i Shanghai) 
Jon Reitan, Falstadsenteret, overtok fra 1.1.2012 som president i IC-MEMO. 
Nils Ohlsen, Nasjonalmuseet, er styremedlem i ICFA 
Paal Mork, Norsk Folkemuseum, er medlem av FIREC, ICOMs standing committee for 
Finance and Resources 
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Rune Holbek, Vest-Agder fylkeskommune, er kasserer i ICR (innvalgt i Shanghai) 
Stein Adler Bernhoft, Trøndelag Folkemuseum, er styremedlem i ICAMT (gjenvalgt i 
Shanghai) 
Tone C. S. Karlgård, Kulturhistorisk museum, er styremedlem i ICME (gjenvalgt i Shanghai) 
Per Bjørn Rekdal, Kulturhistorisk Museum, UiO, er leder av Working group on Governance 
 
 
ICOM NORD 
Norsk ICOM arrangerte i 2014 det årlige kontaktmøtet mellom de nordiske landenes ICOM-
komiteer 23. - 25. april. Sentrale temaer for møtet var etiske spørsmål og en faglig utveksling 
og orientering om pågående prosjekter og arbeidsmetoder mellom komiteene. Møtet ble 
holdt i Oslo, med samlinger på Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk Museum. I tillegg ble 
det arrangert en ekskursjon til den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen. I tillegg til sentrale 
styremedlemmer i de nordiske komiteene deltok Merete Ipsen fra ICOMs Executive Council 
og Søren La Cour fra danske Blue Shield.  
 
KONTAKT MED PARIS 
I mai 2014 tiltrådte ICOMs nye generaldirektør: Anne-Catherine Robert-Hauglustaine fra 
Frankrike, og avløste da Hanna Pennock som har fungert i stillingen siden Julien Anfruns 
fratrådte i 2013.  
 
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.  
 
Sekretariatet i Paris påpekte i 2014 det uheldige ved å sende årsmerke sammen med faktura 
for kontingent, og anmodet om at rutinene legges om. Fra 2015 sendes derfor årsmerket 
først etter at faktura er betalt. 
 
ETIKK 
Etiske spørsmål i museumsarbeidet er et sentralt tema for Norsk ICOM i 2014. ICOMs etiske 
regler ble trykket på nytt som en publikasjon utgitt av Norsk ICOM. Denne ble gitt til alle 
deltagerne på det nasjonale Museumsmøtet.  
 
Museenes nye samfunnsrolle gir nye utfordringer i forhold til samarbeid med 

enkeltmennesker og samtidsdokumentasjon av kontroversielle tema i dagens samfunn. . 

Ettersom ICOMs etiske regelverk slik det nå foreligger gir lite veiledning i dette arbeidet, har 

Norsk ICOM besluttet å vie særlig oppmerksomhet til dette feltet. Norsk ICOM ønsker en 

publikasjon om etiske utfordringer som oppstår i museenes samarbeid med 

lokalbefolkningen, særlig i møter med og formidling av personlige historier. Til dette har 

styrets nedsatt en egen etikkgruppe. Gruppen har hatt tre møter i 2014. Etter årsmøtet fikk 

gruppen nytt medlem, Kathrin Pabst, som erstattet Hans Phillip Einarsen som gikk ut av 

styret. Gruppen består nå av Kathrin Pabst, Mari Mathiesen og Eva Johansen. 
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SAMARBEID MED ANDRE INTERNASJONALE KOMITEER 
I 2014 arrangerte CIMCIM sin årskonferanse i Norden, med delkonferanse i Trondheim i regi 
av Ringve Museum. IC-MEMO arrangerte sin årskonferanse koordinert av Falstadsenteret.  
Norsk ICOM ga økonomisk støtte til disse konferansene. Knut Wiik representerte Norsk 
ICOM under konferansen Museums and Politics i St. Petersburg i september. Konferansen 
var arrangert av ICOM Russland, ICOM Tyskland og ICOM USA.  
 
BLUE SHIELD/ TRUET KULTURARV  
Også i 2014 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. I januar samarbeidet Norsk ICOM med 
Norsk kulturråd, Den Norske Blue Shield-komiteen, Politiet og Tollvesenet om en stand på 
Reiselivsmessen. Formålet var å informere om ulovlig handel.  
 
WEB 
Som tidligere år ble websiden vedlikeholdt av Marcel Morees Arbeidet med å utvikle en ny 
webside ble igangsatt. Dette arbeidet utføres av Per Øyvind Riise.  
 
SAMARBEID MED ANDRE 
Norsk ICOM kjøper kontortjenester hos Norges Museumsforbund og samarbeider med dem 
blant annet i forbindelse med arrangering av det nasjonale museumsmøtet.  
 
Norsk ICOM fikk i 2014 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 13.04.2015         
 
 
 
Paal Mork      Stein Adler Bernhoft  Anne Kari Skår 
 
 
 
Eva Johansen    Mari S. Mathiesen 
 
 
 
    
 


