Årsmelding for Norsk ICOM 2016
Ved utgangen av 2016 var medlemstallet i Norsk ICOM på 655 medlemmer, en gledelig
økning fra 616 ved årets begynnelse.

ÅRSMØTET
Også i 2016 ble årsmøtet i Norsk ICOM holdt som del av det nasjonale museumsmøtet.
Årsmøtet ble avholdt på Hotell Seilet i Molde, den 16. september, med 43 personer til stede.
Årsmøtet gjennomgikk årsmøtesaker i tråd med vedtektene, godkjente årsmelding,
regnskap, arbeidsplan og budsjett, og foretok valg. Protokoll 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: Anne-Kari Skår
Styremedlemmer: Eva Johansen og Kathrin Pabst
Varamedlemmer: Grethe Paulsen Vie og Kjersti Larsen
Årsmøtet valgte dette nye styret basert på valgkomiteens innstilling:
Leder: Paal Mork
Sekretær: Stein Adler Bernhoft
Kasserer: Anne-Kari Skår
Styremedlemmer: Kathrin Pabst og Frans-Arne Stylegar
Varamedlemmer: Grethe Paulsen Vie og Mimi C. Rode Wiik
Eva Johansen fratrådte styret på årsmøtet.
Frans-Arne Stylegar valgte å fratre styret i november 2016, som følge av ny stilling utenfor
museumsbransjen. Grethe Paulsen Vie gikk etter dette inn som styremedlem.
BDO ble valgt som revisor for Norsk ICOM.
Styret har i 2016 avholdt 6 møter, der 4 av disse som telefonmøter, og de to øvrige i
Museumsforbundets lokaler i Oslo. Styret har i 2016 behandlet 54 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 616 medlemmer. Dette var ved årets utgang 655
medlemmer.
Personlige medlemmer:
Seniormedlemmer/ Studentmedlemmer:
Institusjoner:
Kontingentsatsene for 2016 var
Personlig medlem:
Seniormedlem:
Studentmedlem:
Institusjonsmedlemmer:
Med budsjett opp til kr 8 mill.:
Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.:
Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.:
Med budsjett over kr 80 mill.:

470
110
75

kr 710,kr 475,kr 500,kr 5250,-, 5 kort
kr 6500,-, 6 kort
kr 7550,-, 7 kort
kr 9150,-, 8 kort

FAGLIGE REISER
Medlemmer i Norsk ICOM kan søke om reisestøtte for å delta på faglige møter i
internasjonale komiteer. I 2016 var det kun mulig å søke om støtte til deltagelse på
Generalkonferansen i Milano. Det kom 22 søknader, én trakk søknaden sin, og det ble
dermed innvilget støtte til 21 deltagere. Det ble til sammen utbetalt kr. 140 000 i reisestøtte
til følgende deltagere:
Karstein B. Dalaker, UiS, Arkeologisk museum
Anne Kari Skår, UiS, Arkeologisk museum
Per Bjørn Rekdal, Kulturhistorisk museum
Mimi Rode Wiik, Nasjonalmuseet
Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet
Kathrin Pabst, Vest Agdermuseet
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Tormod Kaaløy, Norsk folkemuseum
Eva Johansen, Alta museum
Inger Jensen, Norsk folkemuseum
Jean Aase
Jon Birger Østby
Elisabeth Wælgaard Steen, Nordea bank
Sveinung Søyland, Ryfylkemuseet
Marit Berg Norsk folkemuseum
Ellen Semb Kulturhistorisk museum, UiO
Josephine Østern, Norsk Folkemuseum
Anette Martmaan-Moe, Kulturhistorisk museum, UiO
Rune Holbek, Vest-Agder fylkeskommune
Paal Mork, Norsk Folkemuseum
Stein Adler Bernhoft, MIST
Tone Cecilie Simensen Karlgård, Kulturhistorisk museum, UiO
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.
Siden det var generalkonferanse i 2016 ble de fleste møter i sentrale organer lagt sammen
med generalkonferansen i Milano i juli. Det ble derfor ikke gitt reisestøtte for deltagelse i
sentrale organer ut over generalkonferansen. Per Rekdal ledet arbeidsgruppen for
Governance som utarbeidet en revisjon av ICOMs statutter. Han fikk reisestøtte for å delta
på forberedende møter i tilegg til ordinær reisestøtte. Norsk ICOMs formann fikk reisestøtte
for å delta på ICOM Tysklands årskonferanse i oktober for å forberede konferansen «Difficult
Issues».
Internasjonalt komitearbeid
Under Generalkonferansen i Milano var det valg i ICOMs komiteer og styrende organer. Etter
valgene hadde Norge følgende representasjon i de internasjonale komiteer og styrende
organer:
Tove Eivindsen, NTNU, er styremedlem i ICOM MPR
Stein Adler Bernhoft, MiST, avd. Trøndelag Folkemuseum, er styremedlem i ICAMT
Paal Mork, Norsk Folkemuseum, er medlem av FIREC, ICOMs standing committee for
Finance and Resources
Per Bjørn Rekdal, Kulturhistorisk Museum, UiO, er leder av Working group on Governance
ICOM NORD
ICOM Nord er et årlig møte med de nordiske IOCM-komiteene. I 2016 fikk Finland oppgaven
med å arrangere møtet, som fant sted i Tampere 21. – 23. april. Møtet ble holdt sammen
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med ICOM Tyskland, og forberedelser til konferansen «Difficult Issues» var en hovedsak. I
tillegg ble det gjort forberedelser til ICOMs generalkonferanse, og de nordiske komiteene
oppdaterte hverandre om aktuelle saker.

KONTAKT MED PARIS
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.
ETIKK
I 2016 utga Norsk ICOM sin publikasjon om museenes arbeids som sosiale aktører i
samfunnet. Tittelen "Mot nye relasjoner mellom museums og samfunn" henspiller til
fellesnevneren av alle syv artikler. Museer opptrer i dag i økende grad som aktive aktører
som vil bidra til en positiv samfunnsutvikling. Kritiske spørsmål til etablerte sannheter blir
stilt, samfunnsaktuelle utfordringer løftet frem og glemte stemmer blir presentert.
Museumsansatte jobber her ofte sammen med lokalbefolkningen om ulike tema, og
personlige beretninger fra enkeltpersoner er viktige bidrag. Arbeidet er fortsatt nytt og
krevende på flere plan. Denne publikasjonen presenterer noen av de erfaringene
museumsansatte har gjort så langt, med et særskilt fokus på de moralske utfordringene de
har støtt på.
Norsk ICOM håper at denne boken kan være et utgangspunkt for å drøfte hva som må til for
å lette hverdagen til de ansatte og å profesjonalisere dette viktige arbeidet ytterligere.
Boken ble publisert digitalt både på norsk og engelsk, i tillegg til opptrykket av den norske
versjonen. Den ble introdusert på ICOMs generalkonferanse i Milano i juli i to presentasjoner
og delt ut til kollegaer på landsmøte i Molde i september. I tillegg bidrar Norsk ICOM til VestAgder-museets prosjekt "Samfunnsaktør i teori og praksis" som også handler om museenes
samfunnsrolle.
Norsk ICOM tilbyr også kurs og foredrag om etiske spørsmål og ICOMs etiske regelverk.
Kathrin Pabst holdt foredrag for Munchmuseet, Paal Mork for Oslo Museum i juni og for
Museum Vest i oktober.
SAMARBEID MED ANDRE INTERNASJONALE KOMITEER
I og med at det var generalkonferanse i 2016 holdt de internasjonale komiteene sine møter
under generalkonferansen. Det var derfor ikke naturlig å avholde møter i Norge.
Styremedlem Kathrin Pabst holdt innlegg i komiteene for ledelse og opplæring under
generalkonferansen, og en rekke norske ICOM-medlemmer holdt innlegg under sine
komiteers møter.
BLUE SHIELD/ TRUET KULTURARV
Norsk ICOM er representert i Den norske Blue Shieldkomiteen ved styreleder. Den norske
Blue Shieldkomiteen valgte et nytt styre I 2015. Komitéen fikk støtte fra Norsk kulturråd for å
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arrangere stand på Reiselivsmessen i januar 2016. Denne standen er viktig for å informere
reisende om de negative konsekvensene av ulovlig handel med kulturgjenstander. Dette
problemfeltet er ytterligere aktualisert med urolighetene i Midtøsten.
NETTSIDE
Norsk ICOMs nye nettside ble lansert i 2016. Siden er basert på en Wordpressplattform og
utviklet av Per Øyvind Riise. Den nye siden styrker Norsk ICOMs kontaktflate med
medlemmene, og publisering er blitt langt enklere. Også ICOM-medlemmer i andre land kan
få glede av siden, da en større del av innholdet også finnes på engelsk. Siden er responsiv,
slik at den enkelt også kan leses på mindre skjermer. Den gamle siden ble vedlikeholdt av
Marcel Morees frem til lansering av nye side.
SAMARBEID MED ANDRE
Norsk ICOM kjøper kontortjenester hos Norges Museumsforbund og samarbeider med dem
blant annet i forbindelse med arrangering av det nasjonale museumsmøtet som i 2016 ble
arrangert i Molde.
Norges Museumsforbund og Norsk ICOM flyttet i oktober fra lokalene i Ullevålsveien 11 til
nyoppussede flotte lokaler i Universitetsgaten 14. I denne forbindelse ble det foretatt en
opprydding i Norsk ICOMs arkiver og lager av publikasjoner.
Norsk ICOM fikk i 2016 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 av styret i Norsk ICOM 06.03.2017

Paal Mork

Stein Adler Bernhoft

Grethe Paulsen Vie

Anne Kari Skår

Kathrin Pabst
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