INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2018
Årets årsmøte holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte i
Mosjøen.
Torsdag 19. april kl. 14:30 – 15:30, Fru Haugans hotel, Mosjøen
(endringer kan forekomme)
Vi håper å se mange av våre medlemmer der. Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å
delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.
For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets
nettside.
Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for
inntil to fraværende medlemmer. Medbringes av den som får fullmakten og leveres på
årsmøtet.
Undertegnede ICOM medlem nr. …………..gir med dette
…………………………………………………………..
fullmakt til å stemme for seg på årsmøtet i Norsk ICOM 19.04.18
Dato……………..Navn/Signatur………………………………………

ÅRSMØTE I NORSK ICOM 2018
Mosjøen 19. april 2018, kl. 14:30
Agenda:
1. Valg av dirigent og protokollkomite. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
2. Årsmelding. Se vedlegg
3. Regnskap. Se vedlegg
4. Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent. Budsjett vedlagt,
målsetninger og kontingent for 2016 er gjengitt nedenfor.
5. Forslag og saker fremmet av medlemmer eller styre innen de frister som er satt i § 12.
6. Valg av styre, revisorer og valgkomite. Forslag fra valgkomiteen fremlegges på møtet
7. Valg av kommende årsmøtested. Fremlegges på møtet

Sak 2-2018: Årsmelding 2017
Se vedlegg

Sak 3-2018: Regnskap
Se vedlegg

Sak 4-2018: Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent.
Sak 4a: budsjett
Se vedlegg
Sak 4b: Resultatmål og handlingsmål
ICOM – International Council of Museums – er den viktigste internasjonale organisasjon
for museer og museumsarbeidere. Den er en NGO (Non-Governmental Organisation) og
har formell tilknytning til UNESCO, og med konsultativ status ved FNs økonomiske og
sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har idag mer enn 35.000 medlemmer i 136
land. Både museumsinstitusjoner og personer som arbeider ved museer kan være
medlemmer. ICOM arbeider for samfunnet og dets utvikling, for å sikre bevaring og
beskyttelse av kulturelle verdier.
ICOM har etablert standarder for museumsbransjen, og ICOMs etiske regelverk er en
internasjonal referanse for arbeidet i museene. ICOM deltar i å sikre internasjonale
konvensjoner for bevaring av kulturarv, og bidrar til et internasjonalt nettverk for å styrke
det faglige nivået i museer over hele verden.
Norsk ICOM bygger på hovedorganisasjonen ICOMs mål og strategiske planer. Som en del av
ICOM skal Norsk ICOM opprettholde og videreutvikle ICOM som en sterk aktør
i museumsnorge, medvirke til å øke forståelsen for kultur- og naturarvens

Norsk ICOMs arbeidsmål:
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.

Tiltak for å nå disse målene i 2018:
Norsk ICOMs arbeidsmål tar utgangspunkt i ICOMs strategiske plan, med spesiell vekt på å:
Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til
aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
 Tilby reisestøtte for deltagelse i internasjonale møter
 Arrangere ICOM NORD 2018
 Delta på ICOMs Advisory Meeting i juni
 Presentere Oslo som kandidat for GC 2022
 Videreutvikle arbeidet med museumsetikk
 Styrke fokus på etikk gjennom publikasjoner og seminarer
 Organisere kurstilbud og workshops
 Fokus på samisk materiale
 Vurdere opprettelse av etisk råd
 Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
 Delta i arbeidet i den norske Blue Shield-komiteen.




Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og
institusjoner.
 Arrangere fagdag for ICOM-medlemmer i Norge og Norden
 Videreutvikle kommunikasjon med medlemmene med vekt på digitale løsninger.
 Publisere reiserapporter
 Promotere Den internasjonale museumsdagen
 Tilby kurs og workshops i etikk

Sak 4c: Kontingent
Kontingentsatsene for 2018 er:


Individuelle medlemmer




Ordinære medlemmer: kr. 750
Student: kr. 530
Senior: kr. 530

Institusjoner





Med budsjett opp til kr 8 mill.: kr. 5.400
Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.: kr. 6.800
Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.: kr. 8.000
Med budsjett over kr 80 mill.: kr. 9.900

Kontingent for 2019
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette kontingentsatsene for
Norsk ICOM i 2018 på grunnlag av de satser som er vedtatt for ICOM sentralt.

Sak 5-2018: Evt. forslag og saker fremmet av medlemmer eller styre
Styret foreslår en anbefaling for styresammensetning. Se saksfremlegg i vedlegg under
sakspapirer.

Sak 6-2018: Valg av styre, revisorer og valgkomite
Valgkomiteens innstilling til styre fremlegges på møtet.
Styret foreslår at Norsk ICOM velger samme revisjonsselskap som Norges Museumsforbund.

Sak 7-2018: Valg av kommende årsmøtested.
Styret foreslår at Norsk ICOMs årsmøte også i 2018 holdes som del av det nasjonale
museumsmøtet.

