
 

 
 
Årsmelding 2021-2022 
 
Sist årsmøte i Norsk Fagbibliotekforening ble avholdt 17. februar 2021 på Zoom. På dette 
årsmøtet fikk ikke foreningen på plass et nytt styre da valgkomiteen ikke hadde lykkes med 
å skaffe nye styremedlemmer. Det ble dermed ikke valgt et fulltallig styre på årsmøtet.  
 
To styremedlemmer ble valgt for 2 år i 2020:  
Trude Hals, UiB Universitetsbiblioteket 
Karina Thorsen Wright, Helsefagbiblioteket 
 
Varamedlemmer:  
Kristin Røijen, OsloMet universitetsbiblioteket 
Line Nybakk Akerholt, UiO Universitetsbiblioteket  
 
Ingen nye medlemmer til styret ble valgt i 2021. 
 
Tre styremedlemmer gikk altså ut av styret på årsmøtet i 2021. Nye styremedlemmer ble 
ikke funnet og det ble ikke avholdt et ekstraordinært årsmøte jf. protokoll fra årsmøtet 
2021. I tillegg gikk det ene gjenværende styremedlemmet ut i mammapermisjon ikke lenge 
etter. Foreningen har altså ikke hatt et fungerende styre siden tidlig 2021, og aktiviteten har 
derfor vært deretter.  
 
Gjenværende styremedlemmer forstøkte tidlig å finne løsning på problemet, men lyktes 
dessverre ikke. Det har medført liten aktivitet i det siste halvannet året fra Norsk 
Fagbibliotekforening. Det ble sendt ut informasjon om situasjonen høsten 2022 og en 
oppfordring til å melde interesse for styrearbeid. Det kom ingen respons. Det gjenværende 
styret hadde da i to omganger vært i kontakt med Norsk Bibliotekforening for hjelp. NFFs 
avdeling i Trondheim kom i 2022 i samme situasjon og fikk ikke valgt nytt styret på sitt 
årsmøte. Å finne medlemmer til styrene er en utfordring, og i Norsk Fagbibliotekforening 
skal man finne styrekandidater til tilsammen tre styrer.  
 
Etter flere drøftinger med Norsk Bibliotekforening ble en løsning som faggruppe under 
Norsk Bibliotekforening foreslått, og hvor lokallagene da slås sammen til en forening. 
Forslaget om faggruppe er tatt opp i Norsk Bibliotekforenings hovedstyret som er positive.  
 
Gjenværende styremedlemmer i hovedstyret, lokalavdelingen i Trondheim og styreleder i 
avdelingen for Bergen har siden desember 2022 fungert som et interimsstyre for Norsk 
Fagbibliotek sentralt, og har sammen med sekretariatet i Norsk Bibliotekforening organisert 
et nytt årsmøte og sakspapirer til årsmøtet.  


