
 

Innkalling til digitalt årsmøte i Mobilis 

Norsk Bibliotekforening -spesialgruppen for mobil 

bibliotekvirksomhet 

 

Tid: Torsdag 24. Februar 19.00 - 21.00 

Sted: Teams – lenke kommer i e-post  

Saker kan meldes til tove.nilssen@tromso.kommune.no  

Frist for innmelding av saker: 21.02.22 

Sakspapir blir publisert på vår nettsted: Norsk Bibliotekforening 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Virksomhetsrapport 

4. Godkjenning av regnskap for 2020 og 2021 

5. Handlingsplan 

6.  Budsjett 

7. Innkommende saker 

8. Valg 

9. Eventuelt 

Sakspapir blir publisert på vår nettsted: Norsk Bibliotekforening 
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Valgkomitéens innstilling til styret i Mobilis 2022-2026 

 

Leder:  Tove Nilssen, bibliotekbussansvarlig  

Bokbussen i Tromsø, Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsø kommune, Tromsø kommune, 

Troms og Finnmark fylkeskommune  (tidligere Troms) - gjenvalg for 4 år 

Merk: Velges som leder for 2 år (2022-2024).  

Årsmøtet avgjør om ny leder velges innad i styret for 2024-2026 eller ny representant 

innvelges i 2024.  

 

Styremedlem: Olga Skrinde, spesialbibliotekar  

Viken fylkesbibliotek seksjon aktiv formidling, Viken fylkeskommune (tidligere Akershus 

fylke) – gjenvalg for 2 år  

Styremedlem: Silje Namtvedt, bibliotekar og bibliotekbussansvarlig 

Alver kommune, Vestland fylkeskommune (tidligere Hordaland) - gjenvalg for 2 år  

 

Styremedlem: Anne Grethe Lauritzen, spesialbibliotekar 

Viken fylkesbibliotek seksjon aktiv formidling, Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud) - 

ny, velges for 2 år 

 

Varamedlemmer til styret: 

1. varamedlem: Anne Gerd Lehn, bibliotekbussleder  

Bok- og kulturbussen i Sør-Troms, Scene Nord avd. Troms, Troms og Finnmark 

fylkeskommune (tidligere Troms) – gjenvalg for 1 år 

2. varamedlem: Heidi Lorentzen, spesialbibliotekar og bibliotekbussbibliotekar 

Viken fylkesbibliotek seksjon aktiv formidling, Viken fylkeskommune - ny - velges for 

2 år 

 

3. varamedlem: Sigrid Furnes, seniorrådgiver 

Vestland fylkesbibliotek, Vestland fylkeskommune (tidligere Hordaland) –velges for 2 

år.  

 

Styret har tidligere bestått av 5 representanter.  

Det har vært utfordrende å få alle samlet til styremøte. Styret foreslås reduseres til 4 

representanter. Varamedlemmer innkalles ved behov.  



Leder velges på årsmøtet, mens øvrige representanter konstitueres på første styremøte.  

Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja. b 

 

Valgkomitéen:   

Anne Gerd Lehn (leder), leder Bok- og kulturbussen, Scene Nord avd. Troms, Troms og 

Finnmark  fylkeskommune – på valg 

Anne Grethe Lauritzen, spesialbibliotekar Viken fylkesbibliotek, Viken fylke – på valg 

Valgkomitéen for 2022-2024:  

Forslag: Styret fungerer som valgkomité.  

Andre alternativ kan fremsettes på årsmøtet.  

 

Revisor: John Magne Halhjem 

På gjenvalg for 2 år 

 

Vennlig hilsen styret i Mobilis 

 

 

 

 


