
Innkommet sak til årsmøtet 3. mars 2020 fra styrene i NBF avd. Telemark og NBF avd.  Vestfold 
 
 
 
Vedtak om opphør av gammelt regionlag og sammenslåing til nytt regionlag 
 
I forbindelse med regionreformen er tidligere Vestfold og Telemark fylker slått sammen til det nye 
storfylket Vestfold og Telemark med virkning fra 1. januar 2020. Hovedstyret i Norsk 
Bibliotekforening besluttet i februar 2019 (sak 14/19) å anbefale at foreningens regionlag følger de 
nye fylkesinndelingene etter regionreformen. Ifølge mønstervedtektene § 8 om Opphør kan «en 
lokalavdeling slå seg sammen med en annen av Norsk Bibliotekforenings regionale avdelinger. Et 
opphør avgjøres på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Hovedstyret i Norsk 
Bibliotekforening må godkjenne avgjørelsen.» 
 
Styrene i NBF avd. Vestfold og NBF avd. Telemark er positive til hovedstyrets anbefaling, og har siden 
årsmøtene i 2019 forberedt en sammenslåing av våre to regionlag. Sammenslåing var tema på de 
respektive årsmøtene i 2019, og begge lagene hadde et punkt på sin virkeplan om å skulle bruke 
dette året på å forberede en sammenslåing. Styrene i Vestfold og Telemark har derfor jobbet tett 
sammen i løpet av 2019, med flere felles styremøter og felles arrangementer for medlemmene, med 
mål om å bli ett regionlag fra årsmøtet 2020.  
 
Styret i NBF avd. Vestfold foreslår derfor at årsmøtet vedtar å opphøre NBF avd. Vestfold og danne et 
nytt regionlag sammen med NBF avd. Telemark. Vedtaket forutsetter at NBF avd. Telemark gjør 
samme vedtak, og at Hovedstyret godkjenner avgjørelsen. Sammenslåingen vil gjelde fra årsmøtets 
slutt.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
 
Vedtak 1: NBF avd. Vestfold slår seg sammen med NBF avd. Telemark til et nytt regionlag med 
virkning fra årsmøtets slutt. Det nye regionlaget får navnet NBF avd. Vestfold og Telemark 
Vedtak 2: Som en konsekvens av sammenslåingen med NBF avd. Telemark, opphører NBF avd. 
Vestfold med virkning fra samme dato.  
 


