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Digitalt årsmøte NBF Nord  
 

Tid: 14. april 2021, kl.13.00-14.00 
Sted: Zoom  
 
Påmelding sendes til: norskbibliotekforeningnord@gmail.com.  
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Saksliste 
1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
3. Årsmelding 2019-2020 
4. Regnskap 
5. Handlingsplan 
6. Budsjett 2020, 2021, 2022 
7. Vedtekter for NBF Nord 
8. Statutter for Bibliotekprisen for Nord-Norge 
9. Innkomne forslag  
10. Valg 
 
Innmelding av saker innen onsdag 7. april til norskbibliotekforeningnord@gmail.com.  
 
Velkommen!  
 
Tid: Onsdag 14. april, kl. 1300-1500 
Sted: Zoom (påmelding nødvendig) 
 
For styret 
Kjell Gunnar Nilsen 
NBF Nord 
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Sak 3: Årsmelding 2019-2020 
Årsmøte 2019 i NBF Nord ble holdt 9.april, 16.00-18.00 på Tusenhjemmet, Bodø. Faglig seminar, 
iKomp, ble holdt i forbindelse med årsmøtet 15.00-16.00. 
 
Styret etter årsmøtet 2019: 

• Leder: Kjell Nilsen: 2019-2021 (valgt til styret i 2017) Nordland fylkesbibliotek, Nordland 

• Nestleder: Jørgen Betten: 2019-2023 (valgt til styret i 2017), Nesseby bibliotek, Finnmark 

• Kasserer: Kari Brenden-Bech: 2019-2023 (ny), Senja vgs, Finnjordbotn, Troms 

• Sekretær: Gertti Mändla: 2019-2023 (ny), Vågan bibliotek, Nordland 

• Melissa Solvang: 2019-2023 (ny), Bø bibliotek, Nordland.  

• Terje Håkstad: 2019-2021 (ikke på valg), UiT Universitetsbiblioteket, Troms 

• Aud Tåga: 2019-2021 (ikke på valg), Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Troms 
 
Varamedlemmer fra 2019: 

• Mari Hopland: 2019-2021 (gjenvalg), Hamarøy bibliotek, Nordland  

• Ingrid Berntsen: 2019-2021 (gjenvalg) UIT Norges arktiske universitet 

Universitetsbiblioteket, Troms 

• Sonja-Kristin Granaas: 2019-2021 (gjenvalg), Alta bibliotek, Finnmark 

• Frøydis Totland: 2019-2021 (gjenvalg), Alta VGS, Finnmark 

• Elin Johanne Rønning: 2019-2021 (ny), Fauske bibliotek, Nordland 

• Helga Kristine Pettersen: 2019-2021 (ny), Vadsø videregående skole, Finnmark 

 
Revisorer: 

• Birgit Larsen: 2019-2021 (gjenvalg), UiT Universitetsbiblioteket, Troms 

• Leif Longva: 2019-2021 (gjenvalg), Troms fylkesbibliotek, Troms 
 
Valgkomite 2019-2021 

• Grethe Adele Nøstvik: Nord universitetsbibliotek, Nordland 

• Grethe Johannessen: Hammerfest bibliotek, Finnmark 

• Styret i NBF Nord fikk i oppdrag å utpeke et tredje medlem til valgkomiteen. Grethe 
Johannessen ba høsten 2020 seg løs fra vervet, og styret i NBF Nord utpekte derfor to 
medlemmer til valgkomiteen: 

o Nina Ødegaard (Samisk videregående skole), Finnmark 
o Anne Strømmesen (Lavangen folkebibliotek), Troms 

Valgkomite pr i dag: Grethe Adele Nøstvik, Nina Ødegaard, Anne Strømmesen. 
 
 
Styremøter 
Styret har hatt 20 møter (9 i 2019 og 11 i 2020). Styremøtene har vært avholdt pr telefon som 
etter hvert ble flyttet over til Skype. Basecamp brukes til informasjon, diskusjon og lagring av 
dokumenter.  
 
NBF Nord setter lokale bibliotekpolitiske saker på agendaen ved leserinnlegg og arrangementer.  
Styret opplever mye aktivitet knyttet til budsjettprosesser, og forsøker å gi faglige innspill for å 
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synliggjøre bibliotekenes rolle og oppdrag. I tillegg gir avdelingen høringsuttalelser om saker som 
er relevante for bibliotek. 
 
Et utvalg av saker som har vært behandlet: 
-Handlingsplan 
-Avisinnlegg og brev til kommuner om biblioteksituasjonen i den aktuelle kommunen 
-Bibliotekpolitiske og bibliotekfaglige arrangementer 
-Bibliotekpris 
-Høringsuttalelser 
-Nasjonal bibliotekdag 
-Forslag til styremedlemmer til hovedstyret i NBF 
-Deltakelse i organisasjonsmøte og bibliotekmøter 
-De samiske bokbussene 
-Tilstanden til grunnskolebibliotekene i Nord 
-Korona 
-Medlemsundersøkelsen 
 
Styret har jobbet aktivt mot politikere i forbindelse med valg og med kommunesammenslåinger i 
de aktuelle kommuner. 
 
Mars 2020 satte korona en stopper for fysisk deltakelse/gjennomføring av kurs. Bibliotekprisen 
som skulle deles ut i 2019, var flyttet til 2020. På nasjonal bibliotekdag 1.september, delte 
ordføreren i Nordreisa, Hilde Nyvoll, prisen ut på vegne av NBF Nord og fylkesbibliotekene. 
Marsipankake og blomsterbukett ble levert til biblioteket 10.00. Prisen var på 10 000. Ingen 
oppmerksomhet fra Nordreisa kommune annet at ordføreren gjorde jobben. Fint oppslag i avisen 
«Framtid i nord» 4.september. 
 
Når det gjelder deltakelse på kurs/møter i regi av NBF har alle som kunne, deltatt på digitale 
møter, siden korona har stoppet fysiske møter.  
 
På medlemsundersøkelsen fikk vi 51 svar, hvorav flest, 23, fra Nordland og minst fra Finnmark, 8. 
26 folkebibliotek, 15 skolebibliotek og 12 fagbibliotek svarte på undersøkelsen.  
For respondentene er viktigst: 

• Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell 
møteplass for alle. 

• Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere fra landsdelen i aktuelle biblioteksaker. 

• Følge med i prosessen med kommunesammenslåing og kommune- og regionreform for å 
sikre et best mulig bibliotektilbud til befolkningen i regionen. 

 
På spørsmålet om hvordan bli en bedre interesseorganisasjon fikk vi som svar: synliggjøring blant 
medlemmer, være relevant også for fagbibliotek, kompetansetiltak, bli bedre på digitale løsninger 
Se mer på hjemmesidene https://norskbibliotekforening.no/medlemsundersokelse-i-nord/ 
 
Vi har fått nye nettsider sentralt. NBF Nord har egen underside der vi legger ut de mest aktuelle 
saker for oss https://norskbibliotekforening.no/region/nbf-nord/ 
På hovedsiden, https://norskbibliotekforening.no, blir man kjent med hjertesakene til NBF. 
 

https://norskbibliotekforening.no/medlemsundersokelse-i-nord/
https://norskbibliotekforening.no/region/nbf-nord/
https://norskbibliotekforening.no/
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Vi har ikke oppfylt handlingsplanen 2019-2021 fullt. Vi ble litt satt ut av korona og ventet lenge på 
å kunne gjennomføre fysiske kurs/møter, men det skjedde aldri. Vi valgte å ikke ha digitale 
arrangement pga kapasitet. Handlingsplanen ligger ute på nettsidene til NBF Nord. 
 
Avisinnlegg/brev og høringsuttalelser 

1. Brev til Flakstad kommune/avisinnlegg (mai 2019) 
2. Leserinnlegg om kommunesammenslåing i samarbeid med Bibliotekarforbundet (juni 

2019) 
3. Leserinnlegg til Fremover om nye Narvik kommune (august 2019) 
4. Leserinnlegg til Nord-Salten om nye Hamarøy kommune (august 2019) 
5. Leserinnlegg i ulike lokalaviser ang kommunevalg 2019 (august 2019) 
6. Leserinnlegg i Lofotposten «Biblioteket – fremdeles en kasse med bøker?» (september 

2019) 
7. Åpent brev til Flakstad kommune i Lofotposten, «Bibliotek koster og skal koste» (oktober 

2019) 
8. Åpent brev til Vardø kommune ang biblioteksjef uten fagutdanning (oktober 2019) 
9. Åpent brev til Porsanger om kutt fra 2020 (november 2019) 
10. Brev og innspill til Nesna kommune om omorganisering på Nesna (november 2019) 
11. Brev til Sametinget om «Samisk formidling etter bokbussene» (desember 2019) 
12. Åpent brev til Nordkapp om «Rasering av bibliotektilbud i Nordkapp kommune» (juni 2020) 
13. Leserinnlegg om «Folkebibliotekene i koronaens tid» (april 2020) 
14. Deltok i møte i Flakstad kommune med innspill til bibliotekdrift (juni 2020) 
15. Leserinnlegg/svar, «Bør man snakke ned en samarbeidspartner», ang barnemuseets 

installasjoner i kunnskapsparken i Senja bibliotek (juni 2020) 
16. Høringsuttalelse ang skolebibliotek (juni 2020) 
17. Innspill til kunnskapsgrunnlag til planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune 2020 

(august 2020) 
18. Leserinnlegg i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag (august 2020) 
19. Leserinnlegg i forbindelse med innkjøpsstopp i Tromsø kommune (september 2020) 
20. Leserinnlegg «Kjøpsvik i nye Narvik kommune uten bibliotek» (september 2020) 
21. Åpent brev til Hamarøy kommune om kutt i bibliotek i Hamarøy 2021 (oktober 2020) 
22. Leserinnlegg ang kutt i Tromsø bibliotek og byarkiv (november 2020) 
23. Leserinnlegg ang kutt i Fauske bibliotek og kommune (november 2020) 

 
 
 
Antall medlemmer 
 
292 medlemmer pr 19.mars 2021.  
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Sak 4: Regnskap 
 
Regnskap 2019 
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Valgt revisors beretning for regnskapsåret 2019 

Uttalelse om årsregnskapet 
Jeg har revidert årsregnskapet for NBF Nord i henhold til god regnskapsskikk. Årsregnskapet for 
regnskapsåret 2019 viser et underskudd på kr 8 745,79. Jeg har gått gjennom alle bilag og 
regnskapsføringer med driftsregnskap og balanse.  
 
Merknader: 
Det er to poster som mangler bilag: 

• Post nr 2: Overføring til Finnmark fylkeskommune 14.01.2019: Kr 5496,-. Det burde vært 
lagd et bilag som fortalte hva denne overføringen gjelder. 

• Post nr 11: Kostnad reise til årsmøtet for Lars Figenschou, utbetalt 12.04.2019: Kr 3362,-.  

• Post nr 6: Kostnad reise til årsmøtet for Ann-Britt Svane, kr 3761,-. Dette er ført som ‘Reiser 
annet’ i Resultatregnskapet. Men det synes å høre hjemme under ‘Utgifter årsmøte’, 
sammen med andre reiseregninger til dette årsmøtet. 

Konklusjon 
Utenom de nevnte merknader er det ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. 
 
Jeg mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med god regnskapsskikk, og at det 
fremlagte regnskapet kan fastsettes som NBF Nords årsregnskap for 2019. 
 
Tromsø, 12. mars 2021 

 

__________________      
Leif Longva   
(sign)   
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Regnskap 2020 
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Valgt revisors beretning for regnskapsåret 2020 
 
Uttalelse om årsregnskapet 
Jeg har revidert årsregnskapet for NBF Nord i henhold til god regnskapsskikk. Årsregnskapet for 
regnskapsåret 2020 viser et overskudd på kr 22 295. Jeg har gått gjennom alle bilag og 
regnskapsføringer med driftsregnskap og balanse.  
 
Konklusjon 
Jeg har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. 
Jeg mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med god regnskapsskikk, og at det 
fremlagte regnskapet kan fastsettes som NBF Nords årsregnskap for 2020. 
 
Tromsø, 12. mars 2021 
 
__________________      
Leif Longva    
(sign) 
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Sak 5a: Handlingsplan NBF Nord 2019-2021 

• NBF region Nord-Norge skal bidra til å sette biblioteksaker på dagsorden i landsdelen 
gjennom aktiv deltakelse i media og bruk av egen webside til informasjon og debatt. 

• Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og utfordre 
dem til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. Særlig viktig blir det å følge med på 
prosessene rundt kommunesammenslåing og kommunereform. 

• Planlegging og gjennomføring av et årlig bibliotekpolitisk seminar og arrangementer kan gi 
organisasjonen kontakter utenfor bibliotekmiljøet. 

NBF Nord skal: 

1. Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere fra landsdelen i aktuelle biblioteksaker. 
Tiltak: Følge med i forkant av budsjettbehandlinger og komme med innspill når det er nødvendig 
 
2. Følge med i prosessen med kommunesammenslåing og kommune- og regionreform for å sikre 
et best mulig bibliotektilbud til befolkningen i regionen. 
Tiltak: Delta i debattmøter, skrive avisinnlegg og høringsuttalelser om temaet. 
 
3. Arbeide for å knytte kontakter og gjøre organisasjonen synlig i og utenfor bibliotekmiljøet. 
Tiltak: Arrangere stands og verve medlemmer i forbindelse med arrangementer og møter i regi av 
andre 
 
4. Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til 
andre arrangement. 
Tiltak:  a) Bibliotekpolitisk arrangement i Tromsø høsten 2019 
Tiltak:  b) Arrangere et faglig seminar i 2020, fortrinnsvis i tilknytning til annet bibliotekfaglige 
arrangement i landsdelen. 
 
5. Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell 
møteplass for alle. 
Tiltak: Skrive avisinnlegg på bakgrunn av politiske beslutninger og andre styrende innspill fra 
bibliotekeiere og andre. 
 
6. Arbeide for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene ved å ha et bredt sammensatt styre. 
Tiltak: a) Ha et bredt sammensatt styre med medlemmer fra skole-, folke- og fagbibliotek 
Tiltak: b) Initiere tversektorielle bibliotekfaglige prosjekter. 
 
7. Være en pådriver for å lyse ut og tildele Bibliotekprisen for Nord-Norge. 
Tiltak: a) Bibliotekprisen lyses ut i 2019 og deles ut i 2019. 
Tiltak: b) Bibliotekprisen lyses ut i 2021 og deles ut i 2021. 
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Sak 5b: Forslag til Handlingsplan NBF Nord 2021-2023 
 

• NBF region Nord-Norge skal bidra til å sette biblioteksaker på dagsorden i landsdelen 
gjennom aktiv deltakelse i media og bruk av egen webside til informasjon og debatt. 

• Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og utfordre 
dem til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. Særlig viktig blir det å følge med på 
prosessene rundt kommunesammenslåing og kommunereform. 

• Planlegging og gjennomføring av et årlig bibliotekpolitisk seminar og arrangementer kan gi 
organisasjonen kontakter utenfor bibliotekmiljøet. 

 
NBF Nord skal: 
1. Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere fra landsdelen i aktuelle biblioteksaker. 
Tiltak: Følge med i forkant av budsjettbehandlinger og komme med innspill når det er nødvendig. 
 
2. Arbeide for å knytte kontakter og gjøre organisasjonen synlig i og utenfor bibliotekmiljøet. 
Tiltak: Arrangere stands og verve medlemmer i forbindelse med arrangementer og møter i regi av 
andre. Tettere kontakt med medlemmene ved hjelp av bl.a. nyhetsbrev. 
 
3. Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til 
andre arrangement. 
Tiltak: a) Bibliotekpolitisk arrangement  
Tiltak: b) Arrangere et faglig seminar, fortrinnsvis i tilknytning til annet bibliotekfaglige 
arrangement i landsdelen. 
 
4. Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell 
møteplass for alle. 
Tiltak: Skrive avisinnlegg på bakgrunn av politiske beslutninger og andre styrende innspill fra 
bibliotekeiere og andre. 
 
5. Arbeide for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene ved å ha et bredt sammensatt styre. 
Tiltak: a) Initiere tversektorielle bibliotekfaglige prosjekter. 
 
6. Være en pådriver for å lyse ut og tildele Bibliotekprisen for Nord-Norge. 
Tiltak: a) Bibliotekprisen deles ut i 2021 og 2023. 
 
 
 
 
  



13 

 

Sak 6: Budsjett  
 

Budsjettforslag 2021 2022 
 

Inntekter     Kommentar 

NBF grunntilskudd 26 500 26 500   

NBF aktivitetsstøtte 35 000 35 000   

Egenskapital 19 940     

Støtte fylkesbibl. 6 660 
 

Støtte til Bibliotekpris 

Totale inntekter 88 100 61 500   
    

Utgifter     Kommentar 

Styremøter 15 000 15 000 Kostnad for et fysisk møte 

Faglige og politiske møter og 
seminarer 

25 000 25 000 I henhold til aktivitetsplan 

Årsmøte 15 000 0   

Nasjonal bibliotekdag 5 000 5 000   

Bibliotekprisen for Nord-Norge 10 000 
 

Prispenger utgjør 10 000 og dekkes likt av 
fylkesbibliotekene og NBF Nord, diplom og 
oppmerksomhet 

Bibliotekpris diplom og 
oppmerksomhet 

1 600 0   

Organisasjonsmøte 8 500 8 500 Vi dekker en reise for et styremedlem. 

Andre reiseutgifter 7 500 7 500   

Diverse 500 500   

Totale utgifter 88 100 61 500   
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Sak 7: Vedtekter NBF Nord 

Vedtatt på årsmøte 28. mars 2017 
§1 Navn 
Navnet til Norsk Bibliotekforenings avdeling for Nord-Norge er Norsk Bibliotekforening Nord (NBF 
Nord). 
 
§2 Formål 
NBFs avdeling skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og handlingsplan. 
 
§3 Medlemskap 
Personer og institusjoner med virksomhet og interesser knyttet til foreningens formål er 
medlemmer gjennom sitt medlemskap i Norsk Bibliotekforening. Medlemskapet kan være 
personlig, gjennom arbeidsplass eller gjennom en organisasjon. 
 
§4 Stemmerett 
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for 
inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek, 
institusjoner eller organisasjoner som er medlemmer av NBF har en stemme og kan avgi stemme 
ved fullmakt. 
 
§5 Årsmøte 
Årsmøte holdes annethvert år, gjerne i forbindelse med bibliotekpolitisk- eller andre arrangement 
i samarbeid med et av de tre fylkesbibliotekene i landsdelen. Årsmøtet kunngjøres med minst en 
måneds varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen tre uker før møtet. 
Innkalling og saksliste sendes alle medlemmer senest en uke før møtet. 
Årsmøtet skal behandle: 
· Årsmelding 
· Revidert regnskap 
· Handlingsplan for kommende periode 
· Budsjettforslag 
· Innkomne forslag 
· Valg av: 

o Leder 
o Styremedlemmer 
o Varamedlemmer 
o Revisor 
o Valgkomite 

Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis 
minst et medlem krever det, skal valgene skje skriftlig. 
 
§6 Ekstraordinært årsmøte 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel. 
 
§7 Styret 
Avdelingen ledes av et styre på sju medlemmer og seks varamedlemmer. Styret bør ha 
representasjon fra folke-, skole-, fagbibliotek og deres styringsorganer. Representantene fordeles 
med to medlemmer fra hvert av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Leder velges for to år av 
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gangen. De øvrige faste styremedlemmene velges for fire år, men slik at halvparten er på valg ved 
hvert årsmøte. 
Varamedlemmer velges for to år. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til 
stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 
 
§8 Valgkomiteen 
1. Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteen skal arbeide etter 
vedtekter som er godkjent av årsmøtet, og har som oppgave å foreslå nye medlemmer og 
varamedlemmer til styret 
2. Styret innkaller og gir valgkomiteen oversikt over det sittende styret, om hvem som er på valg 
og frist for å avgi forslag, minst 5 måneder før årsmøtet. 
3. Valgkomiteens leder innkaller til møter. Det settes opp en tidsramme for arbeidet og gis 
melding til styret. 
4. Alle tillitsvalgte skal ha melding om de er på valg eller ikke. 
5. Forslag til kandidater til alle ledige tillitsverv, med unntak av ny valgkomite, innhentes fra 
avdelingens medlemmer og legges fram for styret. Alle foreslåtte kandidater skal gis melding om 
dette minst 4 uker før årsmøtet. Styremedlem som ikke lenger er aktuelle for gjenvalg gis melding 
om dette innen samme tidsfrist. 
Forslag må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. 
6. Valgkomiteen skal foreslå: 

a. Leder 
b. 6 styremedlemmer (3 nye annethvert år) 
c. 6 varamedlemmer 
d. Revisor 
 

§9 Øvrige valg 
Styret foreslår leder og medlemmer til ny valgkomite. Valgkomite er på valg ved hvert årsmøte. 
 
§10 Kontingent 
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder. 
 
§11 Regnskap og revisjon 
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av kasserer valgt av styremedlemmene, og 
revideres av revisor. 
 
§12 Vedtektsendringer 
Forslag om endringer i disse vedtektene må være sendt styret minst 3 uker før årsmøtet. 
Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av 
hovedstyret i Norsk Bibliotekforening. 
 
§13 Legge ned avdelingen 
Forslag om å legge ned avdelingen må legges fram for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre. 
 
§14 Om vedtektene 
Disse vedtektene er utarbeidet i tråd med vedtekter for Norsk Bibliotekforening. Avdelingens 
vedtekter skal ikke stride mot hovedforeningens vedtekter. Vedtektsendringer må forelegges 
hovedstyret til godkjenning før de gjøres gjeldende. 
Vedtektene er tilpasset NBF Nord, og siste endringer er vedtatt på årsmøtet 28.mars 2017. 
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Sak 8: Statutter for Bibliotekprisen for Nord-Norge 
 

1. Prisen ble opprettet av NBF Nord årsmøte i 2011 og er et samarbeid mellom NBF Nord 
og fylkesbibliotekene i Nord-Norge.  

2. Prisen gis til en person eller et bibliotek som har markert seg i biblioteklandskapet, 
eller som har gjort en spesiell innsats for å synliggjøre biblioteket i lokalsamfunnet.  

3. Prisen er på kr 10 000. Beløpet skal brukes til faglig utvikling.  

4. Prisen deles ut annethvert år. 

5. Prisen deles ut i forbindelse med bibliotekarrangement som for eksempel Nasjonal 
bibliotekdag, seminarer eller lokalt arrangement i det aktuelle biblioteket eller 
kommunen. 

6. Styret i NBF Nord er ansvarlig for å lyse ut prisen. Utlysning skal skje innen 31.12. året 
før tildeling.  

7. Juryen består av en representant fra hver av samarbeidspartnerne.  

8. Alle medlemmer i landsdelen kan foreslå kandidater. Forslaget må være begrunnet.  

9. Kunngjøring via NBF Nords hjemmesider, nyhetsbrev til medlemmer og 
fylkesbibliotekenes egne websider.  

10. I forbindelse med tildelingen, dekker NBF Nord utgifter til markering av prisen eller 
reise og oppholdsutgifter for å motta prisen.  

11. Statuttene og endringer av disse vedtas av årsmøtet, og av fylkesbibliotekene. 
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Sak 9: Innkomne forslag  
Forslag til saker på årsmøtet i NBF Nord 14. april 2021 
 

1.Forslag til endringer i vedtekter i NBF Nord 
 
Endring 1: Forslag om årsmøte hvert år 
Grunnen til at NBF Nord gikk over til å ha årsmøte annet hvert år var kostnader forbundet med 
fysiske årsmøter og arbeidet det medførte å legge til rette for fysiske møter. Digitale møter er 
kommet for å bli, det gjelder også digitale årsmøter i NBF Nord. Årlige årsmøter med valg av 
styremedlemmer for to år, gir også mindre belastning på styremedlemmene som nå velges for fire 
år. Det blir kanskje lettere å engasjere nye personer til styret når valgperioden er på to år. 
Styremedlemmer som på årsmøtet i 2021 velges for perioden 2021 – 2024, blir sittende i den 
perioden årsmøtet 2021 har valgt dem for. 
Forslag til vedtak: Det avholdes år årsmøte i NBF Nord hvert år fra og med årsmøtet 2023.  
Årsmøtene skal være digitale. Styremedlemmene velges for to år.  Varamedlemmene velges for et 
år.  
Revisor velges for et år. Valgkomité på tre personer velges for et år. 
  
Endring 2: Forslag om valg av en revisor 
NBF Nord har et enkelt regnskap som kan revideres av en revisor. 
Forslag til vedtak. Fra og med årsmøtet 2023 velges det en revisor til å revidere NBF Nord sitt 
regnskap.  
 
Endring 3: §7 Ordet «fylkene» er endret til «regionene» 
 
Endring 4: §2 Istedenfor «NBFs avdeling skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og 
handlingsplan», bruke «NBF Nord skal virke i samsvar med hovedforeningens vedtekter» 
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Sak 10: Valg 
NBF Nord valgkomiteens innstilling til årsmøtet april 2021 

 
Tillitsvalgte 2021-2023 
 

styret navn  arbeidssted 2021-2023 

styremedlem Kjell Gunnar Nilsen 
2021-2023  

Nordland fylkesbibliotek, 
Mo i Rana  

Leder gjenvalg  

styremedlem Monica Hansen  
2021-2025 

Øksnes bibliotek, 
Nordland 

ny  

styremedlem Mona Fonnes 
2021-2025 

Troms og Finnmark 
fylkesbibliotek, Finnmark 

ny 

styremedlem Kimera Skollenborg  
2021-2023 

Nordkapp bibliotek, 
Finnmark 

Ny (for to år for 
Melissa Solvang) 

styremedlem Jørgen Betten 
2021-2023 

Nesseby bibliotek, 
Finnmark 

Ikke på valg 

styremedlem Gertti Mändla 
2021-2023 

Vågan bibliotek, 
Nordland 

Ikke på valg 

styremedlem Terje Håkstad 
2021-2023 

UiT, Troms Ikke på valg 

vara Sonja Kristin Granås 
2021-2023  

Alta bibliotek, Finnmark  gjenvalg  

vara Helga Kristin 
Pettersen 2021-2023 

Troms og Finnmark 
fylkesbibliotek, Vadsø 

gjenvalg 

vara Sissel Hughes 
2021-2023 

Stormen bibliotek, 
Nordland 

ny 

vara Elin J. Rønning 
2021-2023 

Fauske bibliotek, 
Nordland 

gjenvalg 

vara Ingvild Johansen  
2021-2023 

Ibestad bibliotek, Troms ny 

vara Hege Sofie Bull 
2021-2023 

Fauske vgs, Nordland ny 

    

revisor Birgit Larsen  
2021-2023 

Troms og Finnmark 
fylkesbibliotek, Troms 

gjenvalg 

revisor Leif Longva  
2021-2023 

UiT, Troms gjenvalg 

 
Nina Ødegaard /s/                                      
Grethe Adeleide Nøstvik /s/                                                   
Anne Strømmesen /s/ 
 

Styrets forslag til valgkomiteen 2021-2022: 
• Nina Ødegaard (Samisk videregående skole) 

• Anne Strømmesen (Lavangen folkebibliotek) 

• Grethe Adele Nøstvik (Nord universitetsbibliotek) 


