Årsmelding for Norsk ICOM 2017
Ved utgangen av 2017 var medlemstallet i Norsk ICOM på 710 medlemmer, en gledelig
økning fra 655 ved årets begynnelse.

ÅRSMØTET
Årsmøtet i Norsk ICOM ble holdt som del av det nasjonale museumsmøtet på Quality hotel i
Fredrikstad. Som ny årssyklus ble årsmøtet i 2017 flyttet til vårsemesteret og avholdt 29.
mars 2017. 44 personer var 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 i mars hadde Norsk ICOMs styre denne sammensetning:
Leder: Paal Mork
Sekretær: Stein Adler Bernhoft
Kasserer: Anne-Kari Skår
Styremedlemmer: Kathrin Pabst og Grethe Paulsen Vie
Varamedlem: Mimi C. Rode Wiik
Årsmøtet valgte dette nye styret:
Leder: Paal Mork
Sekretær: Stein Adler Bernhoft
Kasserer: Anne-Kari Skår
Styremedlemmer: Kathrin Pabst og Birgitta Fossum
Varamedlemmer: Grethe Paulsen Vie og Mimi C. Rode Wiik
BDO ble valgt som revisor for Norsk ICOM.
Som valgkomité ble følgende valgt:
Rune Holbek (leder), Eller Lerberg og Ottar Grepstad.
Styret har i 2017 avholdt 5 møter, der to av disse var telefonmøter. Et av styremøtene ble
avholdt i Museumsforbundets lokaler, og de to øvrige i Nasjonalmuseets lokaler i Oslo.
Styret har i 2017 behandlet i alt 57 saksnummer. Det har i tillegg vært kontakt pr. e-post og
telefon, og enkelte saker er av tidshensyn behandlet via 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.
Tiltak i 2017:
Tilby reisestøtte for deltagelse i internasjonale møter
Delta på ICOMs Advisory Meeting i juni
Delta på ICOM NORD i september
Fremme Oslo som kandidatby for ICOMs Generalkonferanse 2022
2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
Tiltak i 2017:
Styrke fokus på etikk gjennom kurs og foredrag
Vurdere opprettelse at et museumsetisk råd
3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
Tiltak i 2017:
Delta i arbeidet i den norske Blue Shield-komiteen.
4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og
institusjoner.
Tiltak i 2017:
Videreutvikle kommunikasjon med medlemmene med vekt på digitale
løsninger.
Publisere reiserapporter
Arrangere konferansen «Difficult Issues» sammen med ICOM Tyskland og de
nordiske ICOM-komiteene.
Promotere Den internasjonale museumsdagen – med markeringer 21. mai.
MEDLEMSKAP
Ved årets begynnelse hadde Norsk ICOM 655 medlemmer. Det var ved årets utgang 710
medlemmer.
Personlige medlemmer:
Seniormedlemmer/Studentmedlemmer:
Institusjoner:
Kontingentsatsene for 2017 var
Personlig medlem:
Seniormedlem:
Studentmedlem:
Institusjonsmedlemmer:
Med budsjett opp til kr 8 mill.:

499
132
79

kr 710,kr 475,kr 500,kr 5250,-, 5 kort
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Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.:
Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.:
Med budsjett over kr 80 mill.:

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. Det kom 24 søknader, tre trakk søknaden sin, og det ble dermed
innvilget støtte til 21 deltagere. Ikke alle leverte rapport ved utgangen av året, og det er
dermed utbetalt støtte til 16 deltagere. Det ble til sammen utbetalt kr. 140 000 i reisestøtte
til følgende deltagere:
Bjørnar Bruket
Rune Holbek
Einar Jarle Våbenø
Karstein B. Dalaker
Tormod Kaaløy
Vigdis Vingelgaard
Inger Jensen
Eva Johansen
Anette Maartman Moe
Kathrin Pabst
Paal Mork
Sarah Torsvik
Anne Kari Skår,
Stein Adler Bernhoft
Josephine Østern
Ellen Lerberg

Rockheim, MIST
Vest-Agder fylkeskommune
Rockheim, MIST
Arkeologisk museum, UiS
Norsk Folkemuseum
Anno museum
Norsk Folkemuseum
Alta museum
Kulturhistorisk museum
Vest-Agdermuseet
Norsk Folkemuseum
Museum Vest
Arkeologisk museum UiS
MIST
Norsk Folkemuseum
Nasjonalmuseet

Betingelsen for reisestøtte er at man etterpå skriver en kort artikkel med faglig innhold fra
konferansen, samt sender inn bilder. 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.
Norsk ICOM støtter et initiativ om å opprette en internasjonal komité for etikk. Per Rekdal og
Kathrin Pabst deltok i ICOMs junimøte i Paris for å legge frem dette initiativet. Kathrin Pabst
og Paal Mork deltok også i Advisory Council og i planleggingsmøter for konferansen Difficult
Issues under junimøtet i Paris. Norsk ICOM ga reisestøtte til disse.
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Internasjonalt komitearbeid
Etter generalkonferansen i 2016 har 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 - DIFFICULT ISSUES
ICOM Nord er et årlig møte med de nordiske ICOM-komiteene. I 2017 ble møtet hold i form
av en stor konferanse med temaet «Difficult Issues». ICOM Tyskland har tradisjon for å
arrangere konferanser sammen med andre ICOM komiteer hvert tredje år, og tok initiativ til
et samarbeid med de nordiske komiteene for 2017.
Konferansen ble holdt i Dunkers Kulturhus i Helsingborg i september og samlet nesten 200
deltagere med et program over tre dager. Konferansen ble avsluttet med et besøk til M/S
Søfart og Kronborg slott i Helsingør. Både ICOMs president Suay Aksoy, ICOMs
generaldirektør Peter Keller og tidligere president Hans Martin Hinz deltok på konferansen.
Temaet "Difficult Issues" viste seg å være svært relevant og aktuelt – mer enn 85 forskere og
museumsansatte fra mange ulike land sendte inn papere for å presentere sitt prosjekt på
konferansen. 24 av disse ble valgt ut, blant dem tre norske.

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.
DEN INTERNASJONALE MUSEUMSDAGEN
Norsk ICOM oppfordret norske museer til å markere dagen søndag 21. mai, og flere museer
fulgte oppfordringen. Blant andre hadde Nasjonalmuseet og Teknisk Museum i Oslo,
Arkeologisk Museum i Stavanger og Luftfartsmuseet i Bodø arrangementer eller gratis
adgang i forbindelse med dagen.
ETIKK
Norsk ICOM er samarbeidspartner til Vest-Agder-museets treårige prosjekt "Samfunnsaktør i
teori og praksis" som også handler om museenes samfunnsrolle. Det var i regi at dette
prosjektet spørreundersøkelsen blant norske museumsansatte har blitt gjennomført i slutten
av 2015. Resultatene har så blitt brukt for en artikkel i fjorårets publikasjon "Mot nye
relasjoner mellom museums og samfunn" og i nå i år for å utarbeide nye workshops som
møter behovene som kom frem i spørreundersøkelsen.
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Flere ulike workshops på ca. 2 timer kan nå tilbys, og de holdes av Kathrin Pabst, Paal Mork
og Eva Mæhre Lauritzen, avhengig av tema og målgruppe.
Norsk ICOM tilbyr også foredrag om etiske spørsmål og ICOMs etiske regelverk, og tilbudet
tas godt i mot. Kathrin Pabst og Paal Mork har holdt flere kurs for norske museer i 2017.
I oktober arrangerte styremedlem Grethe Paulsen Vie et seminar hvor museumsetikk var
tema. Her deltok også styreleder Paal Mork, og det ble foreslått en arbeidsgruppe for å
vurdere et etisk råd. Denne ideen har styret siden jobbet videre med.
ICOMS GENERALKONFERANSE 2022
Norsk ICOM i samarbeid med Norges Museumsforbund, museene i Oslo og Visit Oslo søkte i
2017 om å arrangere ICOMs generalkonferanse i 2022. Oslo får store nye museer i årene
fremover, og vi ønsker å presentere disse for en internasjonal museumsbransje. Norsk ICOM
inviterte prosjektleder for ICOM 2016, Alberto Garlandini, til et møte i mars, og nedsatte
deretter en organisasjonskomite med representanter fra Norges Museumsforbund,
Forsvarsmuseet, Kulturhistorisk Museum, Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Norsk
Folkemuseum og Norsk Teknisk Museum. Konferansen er planlagt holdt i månedsskiftet
juni/juli 2022 på Norway Convention Center på Lillestrøm, med hovedaktivitetene lagt til
museer i Oslo og Akershus og ekskursjoner til øvrige deler av landet. Gyro Conference er
valgt som PCO. Finansiell støtte er søkt hos Oslo kommune og Kulturdepartementet, og
dette blir fulgt opp med søknader til stiftelser i 2018. Valg av arrangørby skjer i juni, de andre
aktuelle kandidatene er Alexandria og Praha.
SAMARBEID MED ANDRE INTERNASJONALE KOMITEER
Norsk ICOM har et tett og godt samarbeid med de øvrige nordiske komiteene. Vi hadde også
hadde et tett samarbeid med ICOM Tyskland og de nordiske ICOM-komiteen i forbindelse
med konferansen «Difficult Issues». Norsk ICOM bidro både i det redaksjonelle og det
organisatoriske arbeidet med konferansen. I arbeidet med en internasjonal komite for etikk
samarbeider Norsk ICOM med ICOM Danmark.
BLUE SHIELD/ TRUET KULTURARV
Norsk ICOM er representert i Den Norske Blue Shieldkomiteen ved styreleder.
KONTAKT MED MEDLEMMENE
Norsk ICOMs nettside er medlemmenes viktigste kanal for å få informasjon om komiteens
virksomhet. Søknad om reisestøtte etc. gjøres fra 2017 via skjema på nettsiden. I tillegg til
nettsiden ble det sendt ut flere nyhetsbrev gjennom året. Også ICOM-medlemmer i andre
land kan få glede av informasjon fra Norsk ICOM, da en større del av innholdet på nettsiden
også finnes på engelsk.
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 2017 ble
arrangert i Fredrikstad.
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