
Årsberetning 2020 for Norsk Bibliotekforening (NBF) Vestfold og Telemark 

 

Regionslaget NBF Vestfold og Telemark 

NBF Telemark og NBF Vestfold opphørte som lokallag på årsmøter 3. mars 2020, og ble i felles 

årsmøte samme dag sammenslått til regionslaget NBF Vestfold og Telemark.  

 

Medlemstall 

NBF Vestfold og Telemark har 158 personlige medlemmer og 57 institusjonsmedlemmer. 

 

Styresammensetning 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder: Katarina Einarsen Enne  

Nestleder: Cecilie Lysell 

Kasserer: Boudewijn Kerssemakers 

Sekretær: Regine-Marie Goa Eliassen 

Styremedlemmer: Christine M.J. Aasbø og Margunn Haugland 

 

Varamedlemmer: Carl Bodenhagen, Kari Aamodt Bårnes, Marie Chetwynd Eikeland, Tina Rüppel og 

Vibeke Stokka 

Revisorer: Rannveig K. Eriksen og Live Bommen Johnsen 

Valgkomite: Oxana Qvam, Agnete Hafskjold, Siri Haga Torgersen 

 

Styremøter 

Det ble avholdt 9 styremøter i perioden. Begge de gamle styrene i NBF Telemark og NBF Vestfold 

møtte på det fysiske møtet i januar. Resterende styremøter i etterkant av årsmøtet har blitt holdt 

digitalt på grunn av koronasituasjonen. Styret har i tillegg hatt jevnlig kontakt pr. e-post. 

 

Kommunikasjon og informasjon 

NBF Vestfold sin Facebook-konto ble gjort om til en felles Facebook-konto for NBF Vestfold og 

Telemark. 

Norsk Bibliotekforening med alle regionslag og faggrupper fikk ny hjemmeside. De nye sidene 

oppleves mindre fleksible enn de gamle, og implementeringen har tatt tid. 

Det ble sendt 3 medlemsbrev via e-post. 

Det er kjøpt inn 2 nye rollups og penner med ny logo. 

 

Representasjon og deltakelse 

Katarina Einarsen Enne representerte foreningen på Sluttkonferanse: Morgensdagens veileder i 

januar i Tønsberg. 

Regine-Marie Goa Eliassen og Katarina Einarsen Enne deltok på digitalt organisasjonsmøte for 

tillitsvalgte i november.  

 

Medlemsaktiviteter 

Årsmøtet 2020 ble avholdt 3. mars på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Porsgrunn med 24 

medlemmer til stede. NBF Telemark og NBF Vestfold innkalte til årsmøter tirsdag 3. mars, og gikk 

sammen i felles årsmøte da saken om sammenslåing var på agendaen. I forkant av årsmøtene 



inviterte vi til et faglig program inspirert av bibliotekstrategiens fokus på samarbeid mellom ulike 

typer bibliotek. Temaer var samarbeid mellom ulike bibliotek i regionen og forskning på 

Sommerles.no. Inviterte foredragsholdere var Mette Kristin Gjerdrum, Frode Bakken, Anita Hvarnes 

Evensen, Kristin Østerholt, Rigmor Haug og Pernilla Slotte Hjermann. 

Vi fikk en omvisning i biblioteket USN Porsgrunn. 

Vår planlagte panelsamtale 16. november om demokrati, kvalitetssikring av kunnskap og 

skolebibliotek i samarbeid med Skien videregående skole og Nettverket for skolebibliotekarer i 

Vestfold og Telemark utgikk pga koronasituasjonen. Planen var også å arrangere en bibliotekfest og 

et arrangement om ny programplan for bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap på 

OsloMet. Sistnevnte i samarbeid med BF lokalt og eventuelt andre fagforeninger. Dette utgikk også 

pga koronasituasjonen. 

Nasjonal bibliotekdag 

NBF Vestfold og Telemark stod på stand sammen med Larvik bibliotek på Torget i Larvik. Sommerles-

sykkelen var med. 

 
Politisk arbeid og uttalelser 
NBF Vestfold og Telemark sendte brev til Larvik kommune vedrørende innsyn i prosessen med 

gjenoppføringen av bibliotekbygget. 

NBF Vestfold og Telemark sendte innspill til høring om ny opplæringslov. 

 

Sammenslått regionslag i koronatiden 

Sammenslåingen av to lokallag til nåværende regionslag har tatt tid. Registrering i 

Brønnøysundregistrene, avslutte bankkontoer og opprette en ny felles, felles 

kommunikasjonskanaler, nye vedtekter, forberedelse av årsmøtesak om bibliotekpris. Samt 

innarbeide ny felles kultur uten noen særlige fysiske møter pga koronatiden. Generalsekretæren i 

NBF har vært en stor støttespiller gjennom hele sammenslåingsprosessen og implementering av ny 

hjemmeside.  

Leder berømmer styret for flott innsats i dette annerledes året. 

 

 


