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for to år sidan skulle vi møtast i Haugesund.  
I staden vart bibliotekmøtet avlyst og landsmøtet 
utsett til mai. Sidan har det aller meste av aktivite-
ten i både landet og organisasjonen vore digital. Vi 
har lært oss å bruke Teams, Zoom og andre digitale 
verkty og vore med på store og små møte og konfe-
ransar. Samstundes har vi lært meir om kvifor det er 
viktig å møtast fysisk. På skjermen slår vi gjerne av 
kameraet og mikrofonen når vi har kaffipause. Når 
du kjem på bibliotekmøtet og landsmøtet bruker 
du vonleg tida mellom programpostane til å snakke 
med folk, helse på gamle kjende eller møte nye! Eg 
er overtydd om at pandemien på mange måtar har 

svekka dei gamle faglege nettverka, men samstundes 
er det skapt nye. Mange fylkesbibliotek møter no 
biblioteksjefane ikkje ein eller to gonger i året, men 
ein eller to gonger i månaden! No når restriksjonane 
på grunn av pandemien er over, er det viktig at vi tek 
med oss det positive vi har lært samstundes som vi 
tek opp igjen det gode frå før pandemien.

Det vil ikkje seie at bibliotekpolitikken har stått stille. 
Vi står på for å styrkje biblioteka, lesinga og kunn-
skapen si rolle i samfunnet.  I denne årsmeldinga ser 

du det viktigaste vi har arbeidd med. Mykje er saker 
der vi arbeider saman med andre. Det gjeld til dømes 
skulebibliotek. Samarbeidet gjennom Aksjon skule-
bibliotek har vore sentralt for å få tilbake omgrepet i 
opplæringslova igjen. Vi var òg med i #leseløftet, der 
lese-, litteratur- og språkorganisasjonar gjekk saman 
om krav til stortingsvalet 2021. Hurdalsplattforma 
er ikkje veldig omfattande når det gjeld bibliotek og 
lesing, men det er viktig at ho lovar ein leselyststrate-
gi. Vi arbeider òg for at den nye boklova skal gje betre 
rammer for digitale utlån.

FNs berekraftsmål er òg vorte meir aktuelt gjennom 
perioden. Fleire og fleire bibliotek tek opp hansken 
for å gjera biblioteket til ein aktiv del av berekraftsar-
beidet på staden og i institusjonen. Berekraftsmåla er 
no grunnlaget for offentleg planlegging, og omfattar 
så godt som heile samfunnet. Biblioteka kan bidra på 
så mange måtar, og å kople biblioteket sin tradisjo-
nelle aktivitet og nyare aktivitetar til berekraftsmåla 
vil vera viktig for synleggjering av biblioteket som 
samfunnsbyggjar. 

I åra som kjem vil biblioteka møte større utfordrin-
gar. Vår viktigaste oppgåve er å tvihalde på biblioteka 
si rolle som formidlar, tilretteleggjar og verkstad for 
kultur og kunnskap. Moderne bibliotek sit ikkje berre 
og ventar på at bøker eller andre media kjem. Moder-
ne bibliotek er aktive kultur- og kunnskapsaktørar i 
lokalsamfunnet, skulen eller universitetet. I biblio-
teka, der vi finn folkeverkstadene, podkaststudioa, 
møtearenaene og reolane, blir ikkje kunnskap og kul-
tur berre delt, dei blir skapt òg. Vi kjempar ikkje for 
bibliotek av di det er ein gamal institusjon, vi kjempar 
for bibliotek av di det er ein framtidsretta, aktuell og 
viktig institusjon for heile samfunnet.

Vel møtt!

Vidar Lund
Leiar i Norsk Bibliotekforening

Hjarteleg velkomen til landsmøte i Oslo 
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1. Konstituering av landsmøtet
1.1. Styrets forslag til møteledere, referenter,

protokollunderskrivere, tellekorps og 
redaksjonsutvalg legges fram på landsmøtet.  

1.2. Godkjenning av møtereglement

Forslag til møtereglement  
Deltakelse både digitalt og fysisk, hybrid møte. 

1. Landsmøtet er åpent for tilhørere inntil
landsmøtet vedtar noe annet.

2. Digital deltakelse skal være påmeldt på forhånd
og innen fristen som er satt av hovedstyret.

3. Til å lede møtene velges 2 møteledere.
Møtelederne avtaler innbyrdes møtets ledelse.
Det velges 1 teknisk administrator til å
administrere den digitale delen av landsmøtet.

4. Ingen har rett til å ha ordet mer enn 3 ganger i
samme sak. Med unntak av innledningsforedrag,
er taletida 3 minutter første gang og 2 minutter
andre og tredje gang. Dirigentene har rett til å
stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og
sette strek.

5. Møtelederne skal gi ordet til kort replikk utenom
talerlisten. Ingen har rett til mer enn én replikk
til hver sak.

6. Til saksbehandlingen gis ingen ordet mer enn en
gang, og høyst ett minutt til hver sak.

7. Forslag skal leveres skriftlig og med
forslagstillers navn.

8. Etter at strek er satt, kan ikke nye forslag tas
opp. Forslag som ikke er ført opp på dagsorden,
kan ikke behandles av landsmøtet.

9. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Med
alminnelig flertall menes mer enn halvparten
av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er
forslaget forkastet.

10. Når det gjelder valg vises det til Norsk
Bibliotekforenings vedtekter.

11. Det velges 2 referenter til å føre protokoll. I
protokollen føres forslag, talere, avstemninger
og vedtak. Det gjøres opptak av landsmøtet
som benyttes som grunnlag for protokoll. Når
protokollen er godkjent, slettes opptak.

12. Det velges 2 personer som skal gjennomgå og
godkjenne protokollen.

Sak 2
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Konstituering av 
landsmøtet

Dagsorden

Dagsorden / Konstituering av landsmøtet

Sak 1

Åpning av landsmøtet ved Norsk Bibliotekforenings 
leder Vidar Lund

1. Konstituering av landsmøte
1.1. Valg av møteleder, referenter,

protokollunderskrivere, tellekorps og 
 redaksjonsutvalg  
1.2 Godkjenning av møtereglement 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Hovedstyrets beretning mars 2020 - februar 2022

4. Rapport fra Kontrollkomiteen 2020 - 2022

5. Revidert regnskap 2020 og 2021

6. Innkomne saker og forslag til uttalelser
6.1. Styrets forslag til økonomiske ytelser for 
ledervervet
6.2. Landsmøteuttalelse 2022

7. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 
2022 - 2024

8. Fastsettelse av kontingentsatser for institusjoner 
og personlige medlemmer 2023 - 2024

9. Revidert budsjett for 2022 til orientering

10. Forslag til rammebudsjett for 2023 og 2024

11. Valg
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Hovedstyrets beretning mars 2020 – februar 2022

3.1 Politisk arbeid
Statsbudsjettet 2021 
Norsk Bibliotekforening møtte med leiar og 
nestleiar/andre i både kultur-, utdannings-, helse-, 
kommunal- og transportkomiteane i arbeidet med 
budsjettet for 2021. Viktige saker var å utvide statleg 
innkjøp av digitale media i koronaperioden, auka 
satsing på leselyst, tilskot til lokale kulturbygg, 
Helsebiblioteket og biblioteka si rolle i Digihjelp. Vi 
oppnådde ikkje å få direkte gjennomslag, men fleire 
mindretalsmerknader frå dei raudgrøne partia.

Statsbudsjettet 2022
Norsk Bibliotekforening møtte med leiar og 
nestleiar/styremedlem i kultur-, utdannings- og 
helsekomiteane. Høgste konkrete prioriteringar 
var Helsebiblioteket og større tilskot til 
skulebibliotekutvikling. Det var godt gjennomslag 
i SV sitt alternative budsjettframlegg, men i den 
ferdigforhandla budsjettavtalen mellom regjeringa 
og SV var ingen av bibliotek- og litteraturtiltaka 
prioritert.

Arbeid med kommunar og fylkeskommunar
Norske kommunar har særs varierande nivå på 
folkebibliotektenesta. Kravet i folkebiblioteklova er 
at det skal vera eit bibliotek, og at biblioteket skal 
ha fagutdanna biblioteksjef. Norsk Bibliotekforening 
reagerer både gjennom regionlag og sentralt når 
kommunar gjer store kutt i bibliotektenestene eller 
vel å ikkje tilsette fagutdanna biblioteksjefar. Vi 
bistår òg biblioteksjefar eller andre med argument og 
fakta i prosessar. I sist periode har vi mellom anna 
jobba med Vardø, Alta, Tromsø, Flakstad, Moskenes, 
Fauske, Giske, Møre og Romsdal fylkeskommune, 
Øygarden, Bjørnafjorden, Vegårshei, Froland, Seljord 
og Ål. 

I nokre tilfelle har biblioteksjefar vorte utfordra på 
spørsmål som gjeld biblioteket si rolle som uavhengig 
møteplass og arena etter å ha gjort redaksjonelle val. 
Det kan gjelde politiske, religiøse og andre spørsmål. 
Norsk Bibliotekforening bistår alle som spør, og 
gir særleg tilbakemelding om at uavhengig ikkje er 
det same som nøytral, og at lov om folkebibliotek 
ikkje set som krav at alle enkeltarrangement skal 
vera nøytrale. Folkebiblioteka si veksande rolle som 

arrangørar og samfunnsaktuelle arenaer gjer dette til 
ei aktuell problemstilling framover òg.

Høringer 
Norsk Bibliotekforening har i perioden gitt innspill til 
følgende høringer: 
U Ny Opplæringslov
U Nasjonal handlingsplan for bærekraft
U Opplæring i videregående skole
U Lov for universitet og høyskoler
U Gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv 

rettighetsforvaltning og om åndsverklovens 
rekkevidde for nærstående rettigheter

U Forskriftsfesting av retningslinjer for 
tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

U Ny forskrift til åndsverkloven
U MELD.ST. 18 (2020-2021)  Oppleve, skape, dele. 

Kunst og kultur for, med og av barn og unge. 
U Fullføringsreformen
U Innspill til internasjonal strategi for 

kulturpolitikk
U Innspill til gjennomføring av 

digitalmarkedsdirektivet i norsk rett 
U Temastrategi bibliotekutvikling Viken 

fylkesbibliotek 
U En skole for vår tid
U Opplæringsloven
U Ny boklov

Nasjonal leselyststrategi 
Saman med 15 andre litteratur-, lese- og 
språkorganisasjonar var Norsk Bibliotekforening 
med på #leseløftet. Dei 16 organisasjonane utforma 
ei kravliste som vart sendt inn til regjeringa og 
Stortinget. Her var ein nasjonal leselyststrategi det 
viktigaste kravet. Dette vart ikkje teke opp av partia 
i valkampen, men i Hurdalsplattforma, som er 
grunnlaget for Ap/Sp-regjeringa, er leselyststrategi 
teken inn som eit viktig punkt.

FNs berekraftsmål 
I landsmøteperioden har FNs berekraftmål vore 
eit viktig arbeidsområde. Gjennom innlegg i 
aviser, Nasjonal bibliotekdag og innlegg på ulike 
bibliotekkonferansar har Norsk Bibliotekforening 
fremma biblioteka si rolle som aktør på dei ulike 
berekraftsmåla. Berekraftskartet har vorte oppdatert, 
og det blir framleis vurdert korleis det skal utviklast. 

Hovedstyrets beretning  
mars 2020 – februar 2022

Sak 3
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Berekraftsbiblioteket er eit samarbeid mellom 
FN-sambandet, Norsk Barnebokinstitutt og Norsk 
Bibliotekforening, og gir konkrete lesetips knytta opp 
mot kvart enkelt berekraftsmål. 

Norsk Bibliotekforening vart invitert til å delta i 
sivilsamfunnet si vurdering av Noregs arbeid med 
berekraftsmåla dei siste fire åra. Dette er ein del 
av Noregs frivillige gjennomgang av arbeidet med 
berekraftsmåla, som også vart lagt fram under 
FNs Høgnivåforum for berekraftsmåla i juli 2021. I 
rapporten fekk foreininga inn desse setningane under 
berekraftsmål nr. 4 God utdanning: 

The PISA 2018 survey shows that one in five 
Norwegian 15-year-olds are ‘low-performing’ readers. 
Systematic use of school libraries in education would 
have a positive impact. It is also important to identify 
reading difficulties at an earlier stage, especially 
among ethnic minorities.

Og berekraftsmål nr. 10 Mindre ulikskap:  

Continuously strengthen and secure access to libraries 
to enable all citizens to empower themselves through 
free access to information, cultural integration and 
social inclusion.

Aksjon skolebibliotek 
Aksjon skolebibliotek er et nettverk av 14 
organisasjoner som arbeider med skolebibliotek. 
Nettverket består blant annet av NBF Skole, 
Forfatterforeningen, Bibliotekarforbundet, 
Norsk barnebokinstitutt, Fagforbundet, 
Skolebibliotekarforeningen og Forfattersentrum. 
Generalsekretær er en del av arbeidsgruppen 
for Aksjon skolebibliotek, som også består av en 
representant fra Foreningen !les, Leser søker bok og 
Norske barne- og ungdomsbokforfattere. 

Regjeringens Opplæringslovutvalg la i desember 2019 
fram sitt forslag til endringer i Opplæringsloven. 
Utvalget foreslo å inkludere forskriften i selve 
lovteksten, og Aksjon skolebibliotek mente at 
forslaget er et steg i feil retning i å sikre relevante 
og velfungerende skolebibliotek for norske elever. 
Aksjonen reagerte sterkt på at det ble foreslått å 
fjerne «skolebibliotek» fra lovteksten og erstatte det 
med at elevene skal ha «tilgang til et bibliotek». 

Aksjonen fulgte opp arbeidet, og hadde møte med 
Marit Knutsdatter Strand (SP) og Mona Fagerås (SV). 
Vi hadde også avtale med Guri Melby (V), men møtet 
ble utsatt fordi hun den dagen ble utnevnt til ny 
kunnskapsminister. Deretter kom koronaen og mye 
planlagt arbeid ble utsatt. 

NOU-en var på høring fram til 1. juli 2020, og mange 
organisasjoner gikk sterkt imot forslaget om å 
erstatte betegnelsen skolebibliotek med bibliotek. 
Dette medførte at Kunnskapsdepartementets forslag 
til ny lov, som ble lagt fram i august 2021, beholdt 
betegnelsen skolebibliotek i lovforslaget. 

Hovedstyrets beretning mars 2020 – februar 2022
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Aksjonen har i perioden deltatt i en utvidet 
faggruppe for skolebibliotekspørsmål som består av 
Heidi Kristin Olsen og Idunn Bøyum ved OsloMet, 
Cathrine Bergan ved Utdanningsadministrasjonen 
i Oslo og Ingeborg Fredwall ved Universitetet i 
Agder. Samarbeidet med skolebiblioteknettverket 
resulterte bl.a. i en artikkel i Utdanning og en kronikk 
i Dagsavisen. Aksjon skolebibliotek ble spurt om å 
skrive om Opplæringsloven i Periskop i februar 2022, 
og har deltatt på en konferanse og i en podkast. 

Ny opplæringslov hadde høringsfrist i desember 
2021. Aksjon skolebibliotek, Norsk Bibliotekforening 
og NBF Skole gikk alle inn for at lovteksten må 
inneholde bruk og kompetanse om skolebibliotek, 
slik at en ny lov vil innebære en reell bedring av 
skolebiblioteksituasjonen. Aksjon skolebibliotek 
hadde i januar 2022 et digitalt møte med 
statssekretærer i Kunnskapsdepartementet om 
opplæringsloven. Her presiserte vi vårt syn på viktige 
endringer som må til i loven, og tok opp forslag om 
en skolebibliotekstandard slik Oslo kommune har 
utarbeidet. 

Aksjon skolebibliotek har også fulgt opp 
statistikk om skolebibliotek, som nå er flyttet fra 
Nasjonalbiblioteket til Utdanningsdirektoratet. 
Dessverre fikk vi ikke inn flere spørsmål om 
skolebibliotek i GSI for 2020. 

Skolebibliotekstatistikk for den videregående skolen 
ser ut til å ha falt mellom «to stoler». Forskriften om 
bibliotekstatistikk ikke er endret per i dag, og verken 
Nasjonalbiblioteket eller Utdanningsdirektoratet 
henter inn statistikk fra VGS. Aksjon skolebibliotek 
har tatt opp problemet med Utdanningsdirektoratet 
og sendt henvendelse til Kunnskapsdepartementet.

World Expression Forum
Sommaren 2021 tok ein del viktige aktørar på 
ytringsfridomsarenaen initiativ til skiping av World 
Expression Forum AS (WExFo). Målet til WExFo 
er å bli ein leiande internasjonal møtestad for 
alle som er opptekne av ytringsfridom. Selskapet 
er organisert som eit ideelt og allmennyttig 
aksjeselskap, der det ikkje kan utbetalast utbyte. 
Forleggerforeningen og Kopinor har teke økonomisk 
initiativ, mens Norsk Bibliotekforening er ein av 
mange organisasjonar som har kjøpt ein aksje. 
WExFo skal i stor grad samarbeide med aktørane i 
Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, og første 
konferanse vil bli på Lillehammer 30.-31. mai 2022. 
Norsk Bibliotekforening vil fremje biblioteka si rolle 
som arenaer for ytringsfridom i dette arbeidet.

Boklov
I 2013 vedtok Stortinget ei boklov. Boklova var fyrst 
og fremst ei vidareføring av Bokavtalen mellom 
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, 
men med den viktige skilnaden at boklova galdt 
alle som utgav og selde bøker. Iverksetjinga av 
stortingsvedtaket vart stoppa av den nye regjeringa 
hausten 2013, og i ettertid har ein berre hatt ei 
forskrift som tillèt at organisasjonane samarbeider. 
Det tyder at forlag og bokhandlarar som ikkje 
er medlem i organisasjonane ikkje er bundne av 
fastpris eller skaffe- og leveringsplikt av bøker. I 
Hurdalsplattforma vart det fastslått at det skal 
koma ei ny boklov, og nasjonalbibliotekaren fekk i 
oppdrag å utgreie bokmarknaden og forebu framlegg 
til ny lov. Arbeidet skal ikkje berre dekkje boklova, 
men òg sjå andre støtteordningar i samanheng, 
som t.d. innkjøpsordningane, mva-fritaket og 
bibliotekvederlaget.

3.2 Faglig arbeid
Bibliotek og innbyggartorg
I fleire kommunar, både store og små, har det 
vorte tettare samarbeid og samanslåingar mellom 
folkebiblioteket og innbyggartorget i kommunen. 
Dette har særleg vore aktuelt i kommunane som var 
med i kommunesamanslåingane. Det finst mange 
modellar: full samanslåing fagleg og administrativt, 
samlokalisering med framleis ulik identitet og 
samlokalisering med ulik leiing. Dette er eit felt der 
det på fleire stader kan vera grunnlag for uro når 
den økonomiske verkelegheita i kommunane blir 
strammare enn forventa. Stader som tidlegare hadde 
eige bibliotek med biblioteksjef, har vorte reduserte 
til kontorstader med få opningstimar. Dette er 
utfordrande når moderne bibliotekpolitikk legg vekt 
på biblioteket som møtestad og arena.

Hovedstyrets beretning mars 2020 – februar 2022
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Kursing i koronaens tid
Med Covid-19 vart dei fysiske møteplassane 
avstengde, og ein måtte finne andre måtar å møtast 
på. Landsmøtet 2020 vart halde digitalt, og Norsk 
Bibliotekforening har hatt fleire digitale kurs. Dette 
er noko som vil halde fram, av di det senkar terskelen 
for å delta. Ein brukar mindre tid og pengar på reising, 
og kan ha fagleg utveksling og utvikling over Zoom eller 
Teams. Likevel: all kursing kan ikkje skje digitalt, vi ser 
at den sosiale delen av kursa òg er viktig. Difor vil både 
organisasjonsmøtet og Bibliotekmøtet fyrst og fremst 
vera fysiske framover òg.

Smittevernveileder 
Myndighetene oppfordret til å utarbeide egne 
bransjestandarder ut fra FHIs smittevernmal. 
Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet 
tok initiativ til å utarbeide en smittevernveileder 
for biblioteksektoren da pandemien startet. Vi 
hadde fått signaler om at Nasjonalbiblioteket 
ikke ville lage en smittevernveileder for bibliotek, 
samtidig som mange bibliotek var usikre på hva 
de skulle gjøre. Bibliotekarforbundet og Norsk 
Bibliotekforening laget sammen med gode 
bidragsytere og ressurspersoner i miljøet en veileder 
som var ferdig 8. mai 2020. Veilederen skulle gi 
råd og foreslå tiltak i bibliotekene. Veilederen må 
godkjennes av lokale helsemyndigheter. I desember 
2021 ble smittevernveilederen igjen aktuell og en 
oppdatering av veilederen ble gjort sammen med 
Bibliotekarforbundet.  

Formidling i folkebibliotek 
Under koronaen sette mange bibliotek i gang 
med digitale arrangement via Facebook, 
YouTube eller andre kanalar. Det vart tidleg 
klart at dette ikkje var uproblematisk ut frå 
åndsverkslova, i og med at opphavarane har 
einerett til spreiing av verk digitalt. Samstundes 

vart det påpeikt at denne problemstillinga kan 
gjelde anna formidling i biblioteka òg, særleg 
høgtlesing. Norsk Bibliotekforening saman med 
opphavarorganisasjonane sette i gang eit arbeid for 
både å finne ut omfang og etablere ein god praksis på 
området. Nasjonalbiblioteket sine juristar skreiv ei 
utgreiing som viste at det aller meste av høgtlesing i 
biblioteka skjer innanfor ramma av fribruksreglane i 
åndsverkslova. Organisasjonane arbeider for at staten 
tek ansvar for kompensasjon av den bruken som i dag 
ikkje måtte vera i tråd med fribruksreglane.

3.3 Utvalg
Internasjonalt utval 
Utvalet har 5 medlemer, frå både folke- UH- og 
fagbibliotek. I perioden har aktiviteten vore ganske 
låg, men ein har gjennomført eit webinar om IFLA, 
og bidro til å auke talet på norske medlemer i 
seksjonsstyra i organisasjonen frå sommaren 2021.

Opphavsrettsutvalget
Utvalget på 5 har bred kompetanse fra sektoren og 
god juridisk kompetanse. Kontinuitet fra forrige 
utvalg er ivaretatt gjennom at tre medlemmer 
fortsatte. Utvalget har pr januar gjennomført/planlagt 
7 møter i perioden, 6 av møtene nettbasert.

En vesentlig del av arbeidet har vært knytta til 
flere lov- og forskriftsendringer og forarbeider 
til implementering av EU-direktiver i Norge. 
Utvalget har på oppdrag fra HS utarbeidet forslag til 
høringssvar og innspill til Kulturdepartementet fra 
NBF.

Marrakechtraktaten. Traktaten omhandler tilgang 
til utgitte åndsverk for personer som er blinde, har 
nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedset-
telser som vanskeliggjør lesing. Gjennomføring av 
traktatens bestemmelser vil bedre norske brukeres 
rettigheter og gi dem enklere tilgang til tilgjengelige 
eksemplar på engelsk og andre språk. NBF støtter 
opp om ny forskriftshjemmel i Åndsverksloven 
og forskriftsendringer som følger opp traktatens 
bestemmelser. Vi stiller likevel spørsmål ved det 
tilsynelatende skjerpede kravet til dokumentasjon 
som pålegges de tilgodesette brukergruppene, og ber 
om at kravene formuleres slik at de ikke hindrer en 
fortsettelse av, etter hva vi kjenner til, dagens velfun-
gerende praksis. 

Tilgjengelighetsdirektivet. NBF imøteser de positive 
endringer for universell utforming av produkter og 
tjenester som tilgjengelighetsdirektivet innebærer 
for å styrke rettigheter for personer med funksjons-
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nedsettelser. I første omgang har vi gitt tilslutning til 
lovtekst som ivaretar implementeringen i norsk rett, 
i neste omgang kommer spesifikke krav i forskrifts 
form. NBF har gitt noen tilleggskommentarer. Det 
gjelder direktivets betydning for e-boktjenester fra 
offentlige og ikke-kommersielle aktører i Norge, 
f.eks. UH-sektoren og NB, hvilke konsekvenser gjen-
nomføring av direktivet kan ha for bibliotekene, og 
vi peker på at det er viktig å få en egen utredning om 
ulike spørsmål knytta til e-bøker.

Digitalmarkedsdirektivet. Innholdet er omfattende, 
og utvalget har besvart spørsmål fra KUD som di-
rekte eller indirekte angår bibliotekenes virksomhet. 
Høringsdokument kommer seinere. Områder der 
NBF har gitt innspill: Vi støtter at direktivet skal tol-
kes slik at retten til tekst og datautvinning også skal 
gjelde fra fotografiske bilder, og fra åpent materiale 
på internett, og at det skal være lovlig å digitalisere 
materiale for å kunne utføre tekst- og datautvinning. 
Vi har også synspunkter på “illustrasjonsformål” i 
undervisning, hvordan “klasseromsregelen” i Åvl skal 
tolkes, samt flere andre punkter. Spørsmålet om fri 
bruk og formidling av åndsverk har fått fornyet 
aktualitet under pandemien, og utvalget har på fore-
spørsel gjennomgått de lovhjemlene som kan gi slike 
muligheter. Vi peker på sitatretten, framføring under 
arrangement, i privat sfære eller undervisning samt 
noen flere aktuelle. I andre sammenhenger må en 
gjøre avtaler med opphaver, direkte eller via repre-
sentativ organisasjon, og det betales honorar dersom 
dette avtales.

Opplæringstiltak. Utvalget har fulgt opp en hen-
vendelse som viser til mangelfulle kunnskaper om 
opphavsrett i sektoren vår, og bedt HS ta opp med 
NB om de kan utvikle tilbud som øker kunnskapen. 
Det er i perioden utviklet nettkurs etter gode initiativ 
fra Viken fylkesbibliotek, der NB og mange andre har 
bidratt. Et prisverdig initiativ, utvalget har bare hatt 
en svært beskjeden rolle i dette arbeidet.
Utvalget har sett på e-bøker og mulighetsrommet 
for utlån. Digitalt utlån er tillatt etter Åndsverkloven 
dersom en har varig tilgang, men det finnes i dag 
ingen tilbyder som gir slikt grunnlag. Utvalget vil 
fortsatt ha oppmerksomhet mot dette spørsmålet. 
Saker med implementering av EU-direktiver i norske 
lover og forskrifter tar typisk mange år og medfører 
langsiktig perspektiv på arbeidet i utvalget. Nye saker 
som vi vet kommer er utforming av ny boklov. 

Utvalg for litteraturpolitikk
Utvalget har bestått av følgende personer:
Ole Ivar Burås Storø (leder), Åse Kristine Tveit, 
Stig Elvis Furset, Inga Semmingsen, Rita Mundal og 
Øystein Espe Bae.

Litteraturpolitisk utvalg har gjennom perioden 
hatt flere digitale møter og et fysisk møte. Sentrale 
spørsmål for utvalget har vært diskusjonen om 
kostnader ved formidling, strømming og høytlesing 
i bibliotekene, evaluering av anbefaling til innkjøp 
og utlån for e-bøker i folkebibliotek, endringer i 
innkjøpsordningene og den nye regjeringas initiativ 
til ny boklov. Utvalget har også kommet med forslag 
til tema i forbindelse med arrangement under 
Arendalsuka og til handlingsplanen for neste periode. 

Burås Storø og Tveit deltok på en markering av 
oppstart av arbeidet med ny boklov på Deichman 
Grünerløkka 19. november 2021. Burås Storø og 
leder i Norsk Bibliotekforening, Vidar Lund, var 
2. desember 2021 invitert til et innspillsmøte med
Kulturdepartementet om bokloven.

Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek
Utvalget for bruk av teknologi i biblioteket har som 
mål å være et organ i spørsmål om eksisterende og 
kommende teknologier, og hvordan disse påvirker 
biblioteket i fremtiden.

Utvalget har hatt to møter i perioden, et i oktober 
2020 og et i juni 2021. Utvalget har også bistått NBFs 
sekretariat i å finne ut av status for bruk av VR i 
norske bibliotek.

Det er et uttalt ønske fra utvalget å invitere 
bibliotekansatte med interesse for teknologi til et 
eller flere møter om nettopp ny teknologi og hvordan 
det kan brukes i biblioteket. Dette jobbes videre med.

3.4 Internasjonalt arbeid
EBLIDA 
Norsk Bibliotekforening er medlem av EBLIDA, 
den europeiske bibliotek-, informasjons- og 
dokumentasjonsorganisasjonen. Det har ikkje vore 
fysiske møte i organisasjonen i landsmøteperioden. 
Norsk Bibliotekforening er representert i EGIL, 
Expert Group on Information Law.

IFLA
Norsk Bibliotekforening er medlem av 
IFLA, den internasjonale bibliotek- og 
informasjonsorganisasjonen. IFLA har berre hatt 
digitale konferansar i landsmøteperioden. I 2021 
auka talet på norske medlemer i seksjonsstyra i 
organisasjonen.

PLIA 
Norsk Bibliotekforening betaler Palestinas bibliotek- 
og informasjonsforening sin kontingent til IFLA. Det 
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har ikkje vore vidare kontakt eller samarbeid med 
organisasjonen i perioden.

Nordisk samarbeid 
De nordiske bibliotekforeningene har møttes 
digitalt gjennom hele 2020 og 2021. Planen var å 
møtes fysisk i Oslo i april 2020, blant annet for å 
kunne besøke nye Deichman Bjørvika. På grunn 
av smittesituasjonen ble dessverre møtet avlyst 
og erstattet av et digitalt møte i slutten av januar 
2022. Her ble blant annet internasjonalt arbeid tatt 
opp, og Kirsten Boelt fra Danmark orienterte om 
styrearbeidet i IFLA. Norsk Bibliotekforening har 
stor nytte av å følge med og ha kontakt med våre 
nordiske søsterorganisasjoner. 

Tsjekkisk bibliotekforening 
Tsjekkisk bibliotekforening trengte en 
norsk samarbeidspartner for å kunne søke 
EØS-midler om profesjonalisering av 

organisasjonen. Gjennom felles kjente ble Norsk 
Bibliotekforening kontaktet, og vi sa oss villige til å 
bidra i prosjektet. Norsk Bibliotekforening skal være 
en samtalepartner og bidra til en profesjonalisering 
av foreningen, øke medlemstallet, utarbeide 
strategiske dokumenter og kommunikasjonsplaner. 
Det er månedlige digitale møter med prosjektleder 
og representanter fra Tsjekkisk bibliotekforening og 
sekretariatet.

3.5 Arrangement, aktivitet 
og samarbeid

Årets bibliotek 2020
Deichman Bjørvika fekk prisen for årets bibliotek 
2020. Prisen vart tildelt biblioteket med bakgrunn 
i den store satsinga i Bjørvika, der biblioteket har 
vorte ein sentral arena for oslofolk og eit førebilete 
for andre bibliotek. Der ein før reiste til Danmark 
og Finland for å bli inspirert, kan vi no seie «look 
to Oslo». Dei andre nominerte var Meieriet 
bibliotek (Vestvågøy), Universitetsbiblioteket i 
Stavanger, Haugesund folkebibliotek og Tromsdalen 
bibliotekfilial (Tromsø).

Årets bibliotek 2021
Østsiden bibliotek på Sellebak i Fredrikstad 
fekk prisen for årets bibliotek 2021. Biblioteket 
er eit bydelsbibliotek som vart opna i 2015 som 
ein del av Fredrikstad si satsing på bydelar med 
levekårsutfordringar. Biblioteket fekk utmerkinga 
særleg for arbeidet med å satse på barn og unge. 
Dei andre nominerte var Haugesund folkebibliotek, 
skulebiblioteket ved Elvebakken vidaregåande skole 
(Oslo) og Laksevåg bibliotek (Bergen). 

Bibliotekmøtet
Alt var klappet og klart for Bibliotekmøtet i 
Haugesund da pandemien rammet. 11. mars 2020 gikk 
foreningen ut med at Bibliotekmøtet var avlyst. Det 
viste seg at det skulle bli lenge til vi kunne samles 
igjen. At Bibliotekmøtet 2022 skulle arrangeres i 
Oslo var allerede vedtatt i 2019, og dette vedtaket 
ble opprettholdt. Arbeidet med Bibliotekmøtet i 
Oslo startet allerede våren 2021, og har vært et jevnt 
engasjement gjennom hele året. Prosjektgruppa 
har bestått av Arbeidsutvalget, leder av NBF Oslo 
og ansatte i sekretariatet. For å øke muligheten 
for deltakelse på Bibliotekmøtet har vi redusert 
antall konferansedager, deltakeravgift og sammen 
med Biblioteksentralen gitt stipend til yngre 
bibliotekansatte for å delta på møtet. 
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NBFs pris
Norsk Bibliotekforening gir ein pris til fortente 
personar, som oftast på Bibliotekmøtet. Anders 
Ericson fekk NBFs pris i 2020 for sitt mangeårige 
arbeid som bibliotekar, bibliotekbyråkrat og aller 
mest bibliotekaktivist. Han brenn for biblioteket 
og biblioteket si samfunnsrolle, og sjølv som 
pensjonist er han særs aktiv med bloggen Biblioteket 
tar saka. Der dokumenterer og kommenterer han 
bibliotekpolitikk i inn- og utland og utfordrar 
biblioteka.

Norsk Litteraturfestival 
Sammen med Innlandet fylkesbibliotek arrangerte 
Ytringsfrihetsutvalget bibliotekdebatter på Norsk 
Litteraturfestival i 2020 og i 2021. I 2020 ble hele 
festivalen gjennomført digitalt og debatten «Hvordan 
sprenge ekkokamrene?» ble strømmet fra Deichman 
Bjørvika. I panelet var Knut Olav Åmås, Kjersti Løken 
Stavrum, Nina Bahar og Petter Bae Brandtzæg samt 
ordstyrer Vidar Kvalshaug. I 2021 var det duket for 
fysisk deltakelse på festivalen og tema for debatten 
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denne gangen var «Hva skjedde med samtalene på 
offentlige møteplasser under pandemien?». Professor 
i journalistikk, Kristin Skare Orgeret, deltok sammen 
med Ytringsfrihetsutvalgets Mari Eeg og Lars 
Egeland, samt med ordstyrer Karianne Bjellås Gilje.  

Nasjonal bibliotekdag
1. september er markert som nasjonal bibliotekdag i 
7 år. Norsk Bibliotekforening markerte skulebibliotek 
som tema i 2020 og berekraftsmåla i 2021.
Lokallag og medlemer blir oppmoda til å markere 
bibliotekdagen med lokale tiltak eller aksjonar, og ein 
ser på avisklipp at det blir gjort.

Kulturytring Drammen 
Kulturytring Drammen ble første gang arrangert 
i juni 2021, og tok mål av seg til å samle hele 
det norske kulturlivet i samtaler og debatt om 
kunst- og kulturpolitikk. Norsk Bibliotekforening 
deltok med to arrangement: «Kulturpolitikken 
– ødelagt av New Public Management?» handlet
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om hvordan kulturinstitusjoner kan komme bak 
statistikken, om besøk og bruk i biblioteket og 
se på verdien og virkningen bibliotekene har 
som kultur- og kunnskapsinstitusjon. Christian 
Lauersen, biblioteksjef i Roskilde, presenterte 
digitalt undersøkelsen «Folkebibliotekets betydning 
for borgerne» påfulgt av en samtale ledet av leder 
i Norsk Bibliotekforening, Vidar Lund, med Mari 
Hopland, biblioteksjef i Øvre Eiker, Bård Kleppe fra 
Telemarksforskning og Maja Foss Five (Ap) fra 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Vårt andre arrangement het «FNs bærekraftsmål 
– bibliotek + bærekraft =sant!». Drammen og Skien 
bibliotek presenterte sitt bærekraftsarbeid, og 
nestleder i Norsk Bibliotekforening, Heidi 
Hovemoen, ledet samtalen med Mads Hilden fra 
Drammen kommune, Henriette Stoltz, biblioteksjef 
ved Skien bibliotek og Gyrid Mangersnes, 
programleder i Bærekraftige Asker, om hvordan 
kulturinstitusjoner skal vise fram for sine lokale 
politikere at man aktivt deltar i denne jobben.

Arendalsuka 
Arendalsuka 2020 ble ikke gjennomført, men 
i 2021 deltok Norsk Bibliotekforening med 
to arrangement på Arendal bibliotek. Det 
ene arrangementet ble gjennomført sammen 
med Deichman, og hadde tittelen «Ubehaget i 
biblioteket». Dette var en panelsamtale mellom 
Adele Matheson Mestad, direktør på Norges 
institusjon for menneskerettigheter, Anne Kristin 
Undlien, biblioteksjef i Kristiansand, Shoaib 
Sultan, antirasistisk aktivist og Heidi Austlid fra 
Forleggerforeningen. Samtalen ble ledet av Nina 
Grünfeld og arrangementet var fullt. 

Bibliotekparaplyen
Bibliotekparaplyen er eit uformelt samarbeidsorgan 
der ulike organisasjonar på bibliotekfeltet møtest 
to gonger i året. Målet er å informere kvarandre om 
aktivitetar og utfordringar i biblioteksektoren, og sjå 
om det er tema der ein har felles interesser og kan 
samarbeide om tiltak. I perioden har Covid-19 vore 
eit tema. 

Bibliotekblomen
Bibliotekblomen skal vera ein «lågterskel» 
feiring av bibliotekentusiastar! Han går gjerne til 
enkeltpersonar eller institusjonar som har gjort 
ein ekstra innsats for biblioteket i lokalsamfunnet 
eller studiestaden sin, eller nokon som har markert 
bibliotek på ein positiv måte i samfunnsdebatten.

Blue Shield 
Leiar i Norsk Bibliotekforening representerer IFLA 
i den norske Blue Shield-komiteen. Organisasjonen 
skal samle og spreie informasjon om kva som 
skjer med kulturminne og kulturarv under væpna 
konflikter, men også spreie bevisstheit rundt ulovleg 
inn- og utførsel av kulturgjenstandar.

Ledermøter
Da digitale møter er blitt så tilgjengelige, startet leder 
og organisasjonskonsulent opp med digitale møter 
for ledere i regionlag og faggrupper. Første møte 
var i november 2021. Her snakker vi om arbeidet 
som gjøres i foreningen og sekretariatet, vi lufter 
synspunkter og de tillitsvalgte får informere og dele 
erfaringer. Ledermøtene vil fortsette videre i 2022 
med et møte i måneden.

3.6 Kommunikasjon
Medlemssidene i Bok og Bibliotek
Sekretariatet har produsert 8 sider til kvart nummer 
av Bok og Bibliotek i perioden. Innhaldet har vore 
både organisasjonsstoff, politisk stoff og fagleg 
innhald. Leiaren i Norsk bibliotekforening er 
ansvarleg redaktør for desse sidene, mens resten 
av bladet er styrt av redaktøren for tidsskriftet. 
NBF-sidene skal skilje seg frå resten av bladet for å 
understreke at det er to ulike redaksjonelle ansvar. 
Frå nr 1/2022 er NBF-sidene kutta til to sider i kvart 
nummer, med vekt på politisk og organisatorisk 
innhald. 

Nyheitsbrev
Nyheitsbrevet har vorte sendt ut med ujamne 
mellomrom, men er ein god kanal å informere i. 
Det har over 3000 mottakarar med både medlemer, 
media og politikarar i målgruppa. Tema varierer, med 
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både politikk, organisasjon og marknadsføring som 
målsetnader.

Nettsider
Arbeidet med nye nettsider startet allerede tidlig 
i 2019, men på grunn av permisjoner og pandemi 
ble nye sider ikke lansert før sommeren 2020. Alle 
regionlagene og spesialgruppene har egne sider som 
de administrerer selv. Nettsidene har faste maler for 
innhold, og nettsidene skal synliggjøre en enhetlig 
organisasjon, hva NBF er, hva vi mener og hva vi 
jobber med. Nettsidene skal være tilgjengelige både 
for «hvermannsen», medlemmer og potensielle 
medlemmer. 

Basecamp
Foreningen bruker plattformen Basecamp for intern 
kommunikasjon mellom tillitsvalgte i foreningen. 
Her kan sekretariatet og hovedstyret legge ut 
beskjeder/informasjon som angår de tillitsvalgte. De 
fleste av våre regionlag og faggrupper har «egne rom» 
hvor styremedlemmene kan kommunisere sammen 
og lagre dokumenter. Noen bruker Basecamp veldig 
aktivt. Plattformen er en ok løsning for arkivering 
og deling av dokumenter, men inneholder ingen 
møtefunksjon, som er blitt «normalt» under 
pandemien.  

Facebook
I februar 2022 har foreningen 5480 følgere på 
Facebook og vi poster 2-5 innlegg per uke. I perioden 
har vi testet ut betaling for å fremme innlegg som 
blant annet nominering av Årets bibliotek. 
Vi poster hovedsakelig lenker til artikler på egne eller 
andres nettsider. Vi poster også bilder, arrangementer 
og videosnutter. I løpet av perioden har vi også brukt 
Facebook til å strømme utdelingen av både Årets 
bibliotek og våre arrangementer. 

Instagram
Foreningen har fortsatt å låne ut Instagramkontoen 
til bibliotek, men har også brukt kontoen selv. 
I skrivende stund har kontoen 1835 følgere og 396 
innlegg. På denne måten er Norsk Bibliotekforening 
med på å vise frem norske bibliotek og formidle de 
gode historiene.

3.7 Organisasjonen
Hovedstyret og AU
Hovedstyret har i hovedsak møttes digitalt i 
denne perioden. Det har blant annet ført til at 
varamedlemmene til hovedstyret er blitt invitert 
til å delta på styremøtene, og flere har dermed 
hatt mulighet til å følge styrets arbeid tettere. 
Arbeidsutvalget har bare hatt digitale møter. 
Uavhengig av pandemi og smitteverntiltak vil 
hovedstyret fortsette med en kombinasjon av digitale 
og fysiske møter framover. 

Styreseminar 
Styreseminaret i 2020 var det eneste fysiske møtet 
som styret hadde dette året. Her gjennomgikk styret 
styreinstruks, handlingsplan, bibliotekstatistikk 
og Nasjonal bibliotekstrategi. Også i 2021 klarte 
styret å avholde et fysisk styreseminar. Her ble 
temaet bibliotek og innbyggertorg tatt opp, nytt 
prinsipprogram og handlingsplan diskutert, samt 
utredningen om bokmarkedet som regjeringen har 
satt i gang. 
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Fadderordningen
Hovedstyret har fortsatt sin fadderordning der 
hvert styremedlem har ansvar for et regionlag og 
en faggruppe. Styremedlemmet skal da ta kontakt 
direkte, gjerne være med på et møte, og spørre om 
det er noe de trenger eller vil diskutere.

Organisasjonsmøte 2020
Organisasjonsmøtet 2020 ble arrangert digitalt og 
hele 54 deltakere var påmeldt. Tidligere NBF-leder 
og fylkesbiblioteksjef Trond Minken snakket om å 
være bibliotekaktivist, det ble en gjennomgang av 
nye nettsider, Helene Voldner fra hovedstyret og 
prosjektleder i Deichman tok opp ytringsfrihet og 
bibliotek, hvordan vi balanserer debatter og hva vi 
gjør når ekstremister vil låne biblioteket. Per Eide og 
Håvard Legreid tok oss gjennom Bergen Offentlige 
Biblioteks arbeid med bærekraft og vi hadde en 
gjennomgang av ny Organisasjonshåndbok. Møtet 
fungerte fint, selv om digital lunsj ikke ble helt det 
samme som hotellunsj. 

Organisasjonsmøte 2021 
Organisasjonsmøtet 2021 ble avholdt på Thon Hotel 
Linne 28.-29. oktober. Til sammen telte vi ca. 45 
deltakere fra fjern og nær. Etter ønske fra tillitsvalgte 
var det lagt opp til en god del gruppediskusjoner 
og erfaringsutvekslinger, samt parallelle krasjkurs 
i regnskapsføring, hvordan være leder i et styre 
og hvordan bruke foreningens nettsider. Øystein 
Stabell holdt et foredrag om samskaping i bibliotek, 
Torunn Tømmervold om digitalt utenforskap, 
og Vidar Røeggen orienterte om Open Access. 
Før felles middag på torsdagen fikk vi besøk av 
Øivind Frisvold, som holdt et kåseri basert på 
hans ferske utgivelse Kunnskap er makt. Norsk 
bibliotekhistorie - kultur, politikk og samfunn. Alt i 
alt et vellykket organisasjonsmøte i en periode med 
lite koronasmitte! 

Organisasjonshåndbok 
Høsten 2020 ble foreningens organisasjonshåndbok 
gjennomgått og oppdatert. Første versjon av 
organisasjonshåndboka, Bibliospettboka, ble laget 
allerede i 2015. Organisasjonshåndbok 2020-2022 
eksisterer i dag bare digitalt. 

Medlemsverving 
Både høsten 2020 og 2021 gjennomførte foreningen 
medlemsverving hvor vi oppfordret til medlemskap 
for bare 200,- kr for nye medlemmer. I 2020 hadde 
hovedstyret ansvar for direktekontakt med utvalgte 
bibliotekledere, og i 2021 ble denne jobben lagt 
til leder. I 2021 laget vi også en vervefilm under 
Organisasjonsmøtet. 

Sekretariatet
Sekretariatet deler kontorlokaler i Universitetsgata 14 
(populært kalt Stallen) sammen med redaktørene for 
Bok og Bibliotek og Museumsnytt, og sekretariatet til 
Norges Museumsforbund.

Sekretariatets rådgiver Cecilia Elsen hadde permisjon 
fra stillingen fra mars 2020 og til hun sa opp sin 
stilling året etter. Vidar Kvalshaug var ansatt i et 
50% vikariat som rådgiver. Etter vikariatet utløp 
var Vidar Kvalshaug ansvarlig for å lage foreningens 
medlemssider i Bok og Bibliotek ut 2021. I løpet 
av 2020 fikk sekretariatet etter hvert også hjelp fra 
Astrid Andreassen til både arbeid i sekretariatet og 
med Tidsskriftformidlingen. Vikariatet ble avsluttet 
i juni, og da ble Astrid biblioteksjef i Vesterålen. 
Økonomiansvarlig Anne-Hilde Tvenge sluttet i 
november 2021 og flyttet til Lofoten. Regnskapet ble 
da overtatt av et regnskapsbyrå. 

Økonomien i foreningen tilsa muligheten for å kunne 
ansette en ekstra person i sekretariatet, 
og i slutten av mars lyste vi ut en stilling som 
organisasjonskonsulent. Stillingen har hovedansvaret 
for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg lyste vi i 
slutten av juli ut en stilling som rådgiver/utreder. 
Denne stillingen innebærer både kommunikasjon og 
en utrederrolle.  

Fra mars 2020 hadde sekretariatet i hovedsak 
hjemmekontor. Kommunikasjonen ble overført til 
telefon og digitale møter (også quiz ble gjennomført 
digitalt). Kontorlokalene egner seg greit til å holde 
avstand, og fra august 2021 innførte vi mer eller 
mindre normal arbeidsdag igjen. 

Per 1. februar 2022 har sekretariatet seks ansatte 
fordelt på fire heltidsstillinger og to deltidsstillinger: 
Ann Berit Hulthin, generalsekretær
Mari Vannes, rådgiver
Karoline Askheim, organisasjonskonsulent
Espen Iversen, fagansvarlig NBFT
Evelyn Skolemestra Bjerke, konsulent NBFT
Hilde Fredriksen, konsulent NBFT

Tidsskriftformidlingen 
Norsk Bibliotekforening (NBF) driver NBF 
Tidsskriftformidlingen (NBFT), som leverer norske 
og utenlandske tidsskrift til institusjonsmedlemmer 
i NBF. Denne forretningsvirksomheten har ikke 
erverv som formål, men skal bidra til å finansiere 
foreningens ikke-kommersielle drift. NBFT er 
spesialisert på det norske markedet, men tilbyr så 
å si samtlige abonnement man kan tegne i Norge, 
både trykte og elektroniske tidsskrifter. Utenlandske 
abonnement bestilles fra det svenske selskapet 
Prenax, et samarbeid som har foregått siden 2014. 

Hovedstyrets beretning mars 2020 – februar 2022
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Siden 2019 har vi hatt anledning til å tilby databaser 
via Prenax, men dette har så langt ikke båret frukter. 
Det har i flere år vært nedgang i antall solgte 
abonnement, men ordinær prisstigning utligner i stor 
grad denne nedgangen – bibliotekene har en viss sum 
å bruke, ikke et visst antall abonnement å bestille. At 
antall abonnement går ned har med andre ord ikke 
en voldsomt effekt på inntjeningen. 

NBFT har sjelden suksess i anbudsrunder. Deltakelse 
i anbud som utlyses vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. Nye kunder kommer til og noen faller fra. 
Vi mener selv vi er markedets beste på personlig 
kundeservice, og de ansatte gjør en svært god jobb 
for å tilfredsstille kundene. Inntrykket forsterkes 
av svarene på årets kundeundersøkelse, hvor vi 
scorer høyt på kundetilfredsheten; et gjennomsnitt 
på 7,3 (median 8). Normalt scorer vi også best på 
kundeservice (basert på beskrivelse og referanser) i 
anbudskonkurranser.

I 2021 har vi påbegynt forarbeidet med å skifte 
ut eller videreutvikle den tekniske ryggmargen i 
NBFT; abonnementssystemet og NBFT Interaktiv, 
brukergrensesnittet kundene våre forholder seg til. 
Svarene på brukerundersøkelsen viser at vi allerede 
hadde god kontroll på hvilke området vi trenger å 
forbedre oss på, vi setter derfor i gang arbeidet med 
å skrive kravspesifikasjon med høy selvtillit mot 
slutten av året.

NBFT har omkring 1500 avtaler med norske utgivere, 
iberegnet stort, smått, eksisterende og foreldet. I år 
har vi digitalisert hele dette arkivet, og vi er nå så nær 
papirløs drift vi ser for oss at vi kan bli.

I 2020 ble Tekstallmenningen i Bergen opprettet, 
en slags «sentral» for kulturtidsskriftene etter at 
Kulturrådet la om sine innkjøpsordninger. Vi har fått 
i stand et godt samarbeid, og regner med å fortsette 
med det i fremtiden. 

NBFs fond 
Sammen med Biblioteksentralen lyste foreningen 
ut stipend til yngre bibliotekansattes deltakelse 
på Bibliotekmøtet for 2020 og nå også for 2022. 
Bibliotekmøtet i 2020 ble avlyst, men det var allerede 
brukt noe av stipendmidlene til bestilte reiseutgifter. 
Til Bibliotekmøtet 2022 har hele syv bibliotekansatte 
fått stipend fra Norsk Bibliotekforening og 
Biblioteksentralen for å delta.

Økonomi
Korona-pandemien har hatt innvirkning på 
økonomien i foreningen. Utgifter til styremøter, 
reiser, konferanser og faglig aktivitet ble kraftig 

redusert. Som eksempel ble Arendalsuka avlyst og 
Organisasjonsmøte ble gjennomført digitalt i 2020. 
Også regionlag og faggrupper har hatt redusert 
aktivitet, og aktivitetsmidler har ikke vært utbetalt i 
samme grad som vanlig. 

Foreningens inntekter er tredelt: medlemskontin-
gent, inntekter fra Tidsskriftavdelingen og støtte fra 
Nasjonalbiblioteket, som i 2021 var på kr 525 000,- og 
i 2022 kr 535 000,-. Nasjonalbiblioteket støtter også 
gjennomføringen av Bibliotekmøtet. Til bibliotekmø-
tet har vi også klart å få inn noen profileringsmidler. 

Regnskapet viser gode resultater for både 2020 
og 2021. Norsk Bibliotekforening fører likevel en 
nøktern økonomisk politikk. I 2020 er det brukt 
midler på en analyse av Tidsskriftformidlingen. 
Det er skiftet ut flere datamaskiner og sammen 
med Museumsforbundet investert i digitalt 
møteromutstyr. 

Økonomisk støtte til regionlag og faggrupper 
Norsk Bibliotekforening sentralt deler hvert år 
ut grunntilskudd til alle regionlag og faggrupper. 
Grunntilskuddet er en fast sum, og går til den 
administrative driften av laget. Denne blir 
utbetalt automatisk i løpet av februar måned. I 
tillegg kan regionlagene og faggruppene søke om 
aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskudd skal gå til 
aktiviteter som er ut over selve driften av laget, 
som for eksempel debattmøter, kurs, tema- eller 
fagmøter, deltakelse på stand eller seminar på 
festivaler/konferanser, vervekampanjer eller lignende. 
Aktivitetstilskudd kan både dekke interne aktiviteter 
til egne medlemmer, men også aktiviteter rettet mot 
bibliotekbrukere. Tildelinger ligger vanligvis på 10 
000-20 000,- kr. Det ble i 2020 utbetalt totalt kr 273 
000,- i støtte til regionlagene og faggruppene og i 
2021 kr 270 000,-.

3.8 Styrer, utvalg og represen-
tasjon 2020-2022

Hovedstyret 
Leder: Vidar Lund, Levanger bibliotek
Nestleder: Heidi Hovemoen, Viken fylkesbibliotek 
Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les
Birgithe Schumann-Olsen, Lillehammer bibliotek 
Lars Egeland, OsloMet
Karianne Aam, Viken fylkesbibliotek
Nina Ødegaard, Samisk videregående skole
Siri Haga Torgersen, Vestfold og Telemark 
fylkesbibliotek 
Helene Voldner, Deichman

Hovedstyrets beretning mars 2018 – februar 2020 
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Varamedlemmer
1. Tina Halkinrud,

Akershus universitetssykehus
2. Trud Berg, Stormen bibliotek
3. Marit Hopland, Øvre Eiker bibliotek
4. Anniken Bjørnes,

Steinkjer videregående skole
5. Terje Håkstad, Universitetet i Tromsø

Hovedstyrets arbeidsutvalg
AU har bestått av Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Siri 
Haga Torgersen og Karianne Aam. 

Møter
Hovedstyret har i perioden fra sist landsmøte, 
slutten av mai 2020 til midten av februar 2022 hatt 
18 møter. Møtene har i hovedsak vært gjennomført 
digitalt. Hovedstyret har behandlet til sammen 194 
saker i perioden. Hovedstyret har også arrangert 
styreseminar både høsten 2020 og 2021. 
Arbeidsutvalget har hatt 13 møter og har behandlet 98 
saker i perioden. Alle AU-møter har vært gjennomført 
digitalt. 

Kontrollkomité
Leder: Per Olav Sanner, Hamar bibliotek 
Heidi Kristin Olsen, OsloMet 
Mette Henriksen Aas, tidligere Fagforbundet
Ruth Ørnholt, Vestland fylkesbibliotek

Valgkomité
Leder: Mariann Schjeide, tidligere leder i Norsk 
Bibliotekforening
Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo
Sissel Merethe Berge, NTNU Universitetsbibliotek
Grethe Johannesen, Hammerfest kommune
Øystein Stabell, Innlandet fylkesbibliotek 
Vara: Kjell Gunnar Nilsen, Nordland fylkesbibliotek

Revisor
Revisjonsfirmaet SLM Revisjon AS, Lillestrøm. 

Ledere i lokalavdelingene
NBF Agder: Åse Haugland/Caroline Louise 
Gabrielsen
NBF Innlandet: Kaia Orskaug Svaan/Siri Lindstad
NBF Møre og Romsdal: Mona Iren Auganæs/Torgeir 
Brun 
NBF Nord: Kjell Gunnar Nilsen
NBF Oslo: Helene Heger Voldner
NBF Rogaland: Tonje Salte Thorsen/Ingrid Bie 
Helgesen
NBF Trøndelag: Hallfrid Skimmeli/Anniken Bjørnes
NBF Vestfold og Telemark: Katarina Einarson Enne/ 
Regine-Marie Goa Eliassen
NBF Vestland: Manuela Werler
NBF Viken: Håkon Knappen/Line Ursula Helgar

Ledere i spesialgruppene
NBF Barn og unge: Anne Elisabeth Kaldhol
NBF Fjernlån og Referanse: Ellen Berg Larsen
Spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet 
(Mobilis): Tove Nilssen
NBF Skole: Arne-Harald Steilbu
Spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester: 
Oddbjørn Hansen
Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH): Ingrid 
Harboe

Utvalgene 
Internasjonalt utvalg: Vidar Lund (leder), Almuth 
Gastinger, Jorun Syrstad, Tereza Barbosa da Silva og 
Terje Håkstad.
Utvalg for opphavsrett: Harald Bøhn (leder), Marit 
Vestlie, Olaus Bergstrøm, Birgithe Schumann-Olsen 
og Hege Charlotte Lysholm Faber. 
Utvalg for Ytringsfrihet og demokrati: Anne Kristin 
Undlien/Lars Egeland (leder), Siri Haga Torgersen, 
Mari Eeg, Karianne Bjellås Gille og Camilla Sørbye. 
Utvalg for digital tilgang: Ørjan Persen (leder), Lars 
Egeland, Bjørn Kjetil Fredriksen og Line Nybakk 
Akerholt. 
Utvalg for spill: Thomas Brevik (leder), Per Eide, Jan-
Egil Holter-Wilhelmsen, Oda Amalie Rosenkilde og 
Anders Grønning. 
Utvalg for litteraturpolitikk: Ole Ivar Burås Storø 
(leder), Stig Elvis Furset, Rita Mundal, Åse Kristine 
Tveit, Inga Semmingsen og Øystein Espe Bae. 
Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek: Leon Bang-
Hetlevik (leder), Andrea A. Gasparini, Kyrre Traavik 
Låberg og Jonas Svartberg Arntzen. 
Representasjon i råd og utvalg

U Den norske Blue-Shield-komiteen: Leder
U Bibliotekparaplyen: Leder og 

generalsekretær
U Styret i Leser søker bok: Ann Berit Hulthin 

(til våren 2021)
U Kulturrådets kontaktutvalg for 

innkjøpsordningen: Leder, vara nestleder/ 
generalsekretær

U Rådet for Norsk barnebokinstitutt: Beate 
Ranheim, vara Jan-Egil Holter Wilhelmsen

U Redaksjonsrådet for Bok og Bibliotek: Joep 
Arts/Mari Vannes

U Stig Sæterbakkens minnepris: Ingrid 
Svennevig Hagen 

U Nettverk for mediekompetanse: Leder Vidar  
Lund, vara generalsekretær Ann Berit 

 Hulthin.
Norsk Bibliotekforening har deltatt på årsmøte i 
Biblioteksentralen, Leser søker bok, Foreningen !les, 
SMH, NBF Viken, jubileum for Store norske leksikon 
og generalsekretær har deltatt i Norsk Kulturforums 
barne- og ungdomskulturnettverk.  
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3.9 Regionlag og faggrupper 
NBF Agder 
Det ble avholdt 7 styremøter i perioden mellom 
årsmøtene 2020 og 2021. Årsmøtet i 2020 ble 
gjennomført i samarbeid med Bibliotekarforbundet 
på Dyreparken hotell. Kulturelt innslag med Tore 
Renberg og felles middag. I 2021 ble alle styremøter 
og årsmøte avviklet digitalt. Kulturelt innslag med 
Simon Stranger. Alle personlige medlemmer fikk 
sjokolade tilsendt i stedet for felles middag på 
årsmøtet.

Det ble utarbeidet statutter til Bibliotekprisen. 
Prisen utdeles hvert 3. år (sist i 2019). Kristin Flo 
ble intervjuet på vegne av NBF i en film om Folk 
Møter Folk. Vi arrangerte kurset «Vold og trusler i 
bibliotek». Alle presentasjonene foregikk digitalt 
grunnet koronarestriksjoner. Deltakere på kurset 
møtte fysisk på Buen kulturhus i Mandal. 
Brosjyrer ble laget til vervekampanje og distribuert til 
bibliotekene via Bibliotektransporten. Aktiviteter som 
sommeravslutning, deltakelse Arendalsuka, studietur 
til København, julebord og så videre ble ikke mulig å 
gjennomføre på grunn av smitteverntiltak. 

Styret sendte digitalt julekort til alle medlemmer, 
med en takk for den innsatsen og kreativiteten som 
er vist med å tilpasse aktiviteter i bibliotekene til den 
krevende koronasituasjonen. En liten erstatning for 
de avlyste sammenkomstene. 

I 2021 ble det arrangert digitalt kurs i 
lobbyvirksomhet i samarbeid med Agder 
fylkesbibliotek. Enkelte medlemmer bidro til NBF-
arrangementer på Arendal bibliotek. Sommerfest for 
medlemmene med omvisning på Grimstad bibliotek 
før felles middag. Leder og to styremedlemmer 
deltok på organisasjonsmøte i NBF sentralt. 
Regionlaget hadde også leserinnlegg i forbindelse 
med sak om kutt i stillinger på Åmli bibliotek, og har 
startet arbeidet med å lage et digitalt lobbykurs rettet 
mot bibliotekansatte som kan brukes i og utenfor 
Agder i samarbeid med NBF sentralt.

NBF Vestland
Som for alle andre lokallag sette pandemien ein 
bråstopp for mange aktivitetar og planar. Det 
Bergenske Bibliotekseminaret med tema «Samarbeid 
og identitet», som skulle gå av stabelen i april i 2020 
måtte avlysast på kort varsel. Og sjølv om vi no har 
lært korleis alt kan gjennomførast digitalt, har vi i 
styret bestemt oss for at dette er eit seminar som 
best fungerer med fysisk oppmøte.

I løpet av våren og sommaren i 2020 brukte vi tid 
på å førebu samanslåing av NBF Hordaland og NBF 

Sogn & Fjordane. Ved årsmøte i september vart 
begge regionlaga først nedlagt og så oppretta på nytt 
som eit felles NBF Vestland. Årsmøtet vart halde på 
Strilabiblioteket i Knarvik, der vi på same tid delte ut 
prisen for Årets bibliotek, Hordaland 2019.

I 2021 arrangerte NBF Vestland to digitale 
frukostmøte. Tema for møta var «Samskaping» og 
«Berekraftsbiblioteket». Deltakinga var bra, med 
bibliotekarar frå nord til sør. 

I november kunne vi endeleg gjennomføra eit 
fysisk møte att. Og det årlege julemøtet på Norli i 
Strandgaten vart den hyggelegaste bibliotekkvelden 
i 2021, med litterært innslag av Erlend O. Nødtvedt, 
bokpresentasjonar av dei tilsette på Norli, rabattert 
handel og forfriskingar. 
På den politiske sida jobba NBF Vestland med eit 
innspel til Vestland fylke sitt nye «Regional plan til 
kultur, idrett og friluftsliv».

Grunna fleire førespurnader frå fortvila 
biblioteksjefar som erfarer konfliktar når 
kommunestrukturen er i endring, valde vi å skrive 
eit forslag om retningslinjer for samarbeid mellom 
bibliotek og innbyggjertorg, som vart sendt til 
hovudstyret. Vi håpar dette kan bidra til å bli til 
eit dokument som biblioteka kan støtta seg til ved 
vanskelege prosessar i kommunane.

NBF Innlandet
Det har vært avholdt fire styremøter og ett årsmøte. 
Styremøtet 30. november 2021 ble avholdt fysisk 
på Hamar, de øvrige har vært Teamsmøter. NBF 
Innlandet har 116 medlemmer. Det har vært en 
nedgang i antall medlemmer de siste årene.

Det har vært lite aktivitet i 2021, delvis på grunn 
av korona og nytt styre. Med bistand fra NBF 
sentralt har vi gjort oss kjent i Basecamp og med 
organisasjonshåndboka. 
Vi har fått en henvendelse fra et mindre bibliotek i 
Innlandet, som står foran organisatoriske endringer 
og budsjettkutt. De ønsket råd om hvordan de skal 
forholde seg til endringene. Vi følger saken.

Vi har opprettet et stipend for medlemmer over 
35 år for deltagelse på Bibliotekmøtet 2022. 
Her har foreløpig to medlemmer søkt og fått 
stipend. Vi planlegger å arrangere en debatt 
under Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2022. 
Økonomien er god.

NBF Møre og Romsdal
Store avstander og pandemien står i veien for 
fysiske møter også denne perioden, men vi har 
hatt våre saker å kjempe så aktiviteten har vært 
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god og foretaksom – selv om møtene og annen 
kommunikasjon har foregått digitalt. NBF Møre og 
Romsdal har i denne perioden hatt 4 møter via Zoom. 
Starten gikk med på organisatoriske oppgaver som 
konstituering av nytt styre, møteplaner og drøfting 
angående bruk av sosiale medier og våre regionale 
nettsider.

Videre begynte samarbeidet med Seksjon for arkiv, 
bibliotek og museum (ABM-seksjonen), tidligere 
Fylkesbiblioteket, om Bibliotekdagane 2020 hvor vi 
skulle ha ansvaret for én dag og ABM den andre. Et 
program ble utformet, hvor blant annet medlemmer 
av styret skulle være deltakerarrangør, men etter 
diskusjoner om det skulle holdes digitalt på grunn av 
korona, ble arrangementet avlyst.

I 2020 hadde vi deltakere på Norsk Bibliotekforenings 
organisasjonsmøte.

Bibliotektransporten i fylket slet med store 
innkjøringsproblemer, som vedvarte og skapte 
problemer i alle deler av prosessen. Statistikk 
over fjernlånstider ble laget, fylkespolitikere 
kontaktet og saken ble diskutert med NBF sentralt. 
Transportavtalen har nå gått til annet selskap.

I mars 2021 var regionslaget i dialogmøte med 
Kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, 
da det hadde vært reaksjoner fra biblioteksjefer 
i fylket om navnebytte fra Møre og Romsdal 
fylkesbibliotek til Seksjon for arkiv, bibliotek og 
museum. Folkebibliotekene i Møre og Romsdal tok 
kontakt med NBF MR med uro over utviklingen i 
fylkesbibliotekseksjonen. En opplevde at det var 
store kutt i staben, samtidig som seksjonen i lengre 
tid hadde vært uten bibliotekfaglig utdanning 
på ledernivå. Samtidig ble seksjonen gjort om 
til en ABM-seksjon som skal romme arkiv og 
museum i tillegg til bibliotek, uten styrking av 
personalressursene. 

NBF Møre og Romsdal må bidra til ei styrking av 
bibliotektjenestene i Møre og Romsdal, og ønsket 
en dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune for 
at folk skal få best mulig bibliotektjenester i fylket 
vårt. Her ble det lagt frem hvilke tjenester NBF MR 
er uroet for at man ikke vil få fremover, og hvorfor. 
Møre og Romsdal fylkeskommune orienterte så 
om status og prioriteringer fremover, etterfulgt av 
spørsmål fra NBF MR. Fylkesdirektøren inviterte 
NBF MR til å være med i dialogmøte på vårparten 
der vi kunne være med å gi innspill til økonomiplan 
og budsjett for neste år, og hvilke prioriteringer 
som bør gjøres. Norsk bibliotekforening Møre og 
Romsdal vil fortsette å jobbe for gode rammevilkår 
hos alle bibliotek i fylket, og arbeide for en veldrevet 

lokalavdeling der gode retningslinjer, rutiner, 
systematisk arbeid og kunnskapsdeling blir prioritert. 

NBF Nord
NBF Nord dekker hele Nord-Norge, og det preger 
virksomheten på flere måter. NBF Nord har 
styremedlemmer fra hele Nord-Norge, fra Mo i 
Rana til Vadsø, samt på tvers av ulike bibliotektyper. 
Avstandene gjør at styret kommuniserer på 
Teams og via Norsk Bibliotekforenings interne 
kommunikasjonsplattform Basecamp. Styret har 
møter en gang pr måned med unntak av sommeren. 
Fra og med 2023 vil regionlaget ha årlige digitale 
årsmøter.

Satsingsområdene til lokalavdelingen ble vedtatt 
på årsmøtet i 2021. Regionavdelingen Nord setter 
lokale bibliotekpolitiske saker på agendaen ved 
leserinnlegg og arrangementer. Vi har blant annet 
skrevet leserinnlegg om bibliotek og ensomhet samt 
om bibliotek og personale.

Vi opplever mye aktivitet knyttet til 
budsjettprosesser, og forsøker å gi faglige innspill for 
å synliggjøre bibliotekenes rolle og oppdrag. I tillegg 
gir vi høringsuttalelser om saker som er relevante 
for bibliotek. Informasjonsarbeid om biblioteksaker 
er viktig for å synliggjøre bibliotekenes rolle overfor 
kommunal administrasjon og politikere. Region- og 
kommunereform har betydning for bibliotekene, men 
det har foreløpig ikke vært store konsekvenser. Vi 
forventer at det fremdeles vil være behov for å følge 
nøye med på utviklingen.

Bibliotekpolitiske arrangement er viktige for å knytte 
kontakt utenfor biblioteksektoren. Situasjonen 
rundt pandemien har gjort at fysiske arrangementer 
i mindre grad har skjedd. Vi prøver å benytte digitale 
plattformer og har gjennomført bibliotekpolitisk 
seminar med representanter fra UH-sektoren 
og Utdanningsforbundet for å sette fokus på at 
biblioteksektorene i økende grad blir mer ulike. 
Regionavdelingen Nord jobber for å få til tettere 
samarbeid mellom de ulike biblioteksektorene for å 
motvirke denne tendensen.

NBF Oslo
Vi startet perioden som NBF Oslo og Akershus, og i 
forlengelsen av regionreformen har vi vært med på 
organisatoriske endringer i regionlagene i området. 
Vi har i løpet av perioden avgitt medlemmene bosatt i 
Akershus og styremedlemmer til interimstyret til det 
nyetablerte regionlaget NBF Viken.
Vi har publisert en artikkel som skolebibliotekarer på 
egne nettsider. Vi har delt ut stipend etter søknader, 
og hatt innlegg på styremøte i etterkant av utdeling. 
Etter koronasituasjonen merket vi for øvrig en kraftig 
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nedgang i antall søknader, og det var tydelig færre 
muligheter for medlemmene til å delta på faglige 
oppdateringer.

I løpet av perioden har Deichman Bjørvika åpnet, og 
vi har fulgt utviklingen av både nytt hovedbibliotek og 
bibliotekplanen for Oslo kommune med tanke på nytt 
bibliotek i bydel St. Hanshaugen, samt 
bibliotekplanen og nye bibliotek- og bydelsprosjekter 
i Oslo. I løpet av perioden har det blitt vedtatt 
at biblioteket på Holmlia skal oppgraderes og få 
meråpent, noe som er gledelig. Vi har også delt 
nyhetene om at Deichman Bjørvika har vunnet priser, 
som NBFs pris Årets bibliotek 2020, IFLAs pris 
"Public Library of the Year", Oslo bys arkitekturpris 
og en internasjonal betongpris. Vi følger ellers 
diskusjonen om utleie, drift og modeller nøye 
framover.

Ved semesterstart 2021 var NBF Oslo tilstede på 
OsloMet for å spre informasjon om foreningen og 
verve medlemmer, og samarbeidet med fadderuka på 
OsloMet for bibliotekarstudentene.

Det har vært mulig å gjennomføre ett fysisk 
medlemsmøte som var godt besøkt, og det var 
tydelig at dette var et savn blant medlemmene. Vi 
fikk omvisning på biblioteket på Nasjonalmuseet, 
med etterfølgende kaffe og servering på kafeen i 
tilknytning til Nasjonalmuseet.

NBF Rogaland
NBF Rogaland har som sin hovedaktivitet å 
gjennomføre årlige Bibliotekseminar under 
Kapittelfestivalen i Stavanger. I disse to 
“annerledesårene” hvor Covid-19 har preget oss alle, 
er vi veldig fornøyde med å ha klart å gjennomføre 
planlagte seminar både fysisk og digitalt. 
Bibliotekseminaret i september 2020 hadde 
skolebibliotek som tema: “Et paradis av bøker - 
dybdelesing og litterære opplevelser i skolen”. På 
grunn av smittevern måtte vi endre arrangementet til 
et halvdagsseminar med begrenset antall plasser, og 
gratis streaming via Sølvbergets YouTube-kanal.

Årets bibliotekvenn ble journalist Jan Zahl fra 
Stavanger Aftenblad. Han ble satt pris på med tale, 
blomster og et trykk spesiallaget for NBF Rogaland av 
Ali Dorani, med tittelen “Mr Eaten Fish.” Seminaret i 
september 2021 avviklet vi som normalt med 
smittevernhensyn.

Denne gangen hadde vi et todelt program, og prøvde 
med en ny vri på billettene, og la ut heldags-og 
halvdagsbilletter. Første del av programmet var 
“Biblioteket som demokratisk arena”, og andre del 

var “Shared reading: kan litteratur redde liv”. Den 
løsningen fungerte veldig bra, og vi hadde full sal 
hele dagen. Årets bibliotekvenn var for første gang 
en forfatter, og Tore Renberg var veldig glad for å bli 
satt pris på. Han mottok også en fin tale, blomster 
og kunstverk fra Ali Dorani. Begge seminarene er 
sett over 700 ganger på YouTube, så det er tydelig 
at mange har nytte og interesse av seminaret 
vårt, som vi arrangerer i samarbeid med Rogaland 
fylkesbibliotek og Sølvberget.

Det store bibliotekmøtet skulle vært i Haugesund i 
2020, men ble dessverre avlyst på grunn av korona. 
Vi er stolte av at Rogaland hadde to bibliotek 
som var nominert til Årets bibliotek. Det var 
Universitetsbiblioteket i Stavanger og Haugesund 
folkebibliotek.

Sammen med de tillitsvalgte på Sølvberget 
hadde vi leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, 
igjen mot budsjettkutt. Vi sendte også et brev til 
alle medlemmene i kommunestyret i Stavanger. 
Leserinnlegget om Sommerles fikk vi inn i mange av 
lokalavisene i Rogaland.

Sammen med NBF Vestland inviterte vi til digitalt 
frokostmøte om en praktisk tilnærming til bærekraft 
i bibliotek. Biblioteksjefen i Haugesund, Siri Vikse, sa 
ja til å holde foredraget for oss. 

NBF Rogaland ønsket å vise solidaritet og støtte til 
forfulgte forfattere og andre skrivende mennesker 
i Afghanistan. Vi støttet "Ord på overtid"-aksjonen 
med kr 5000,-.

Styret har hatt styremedlemmer med på 
Organisasjonsmøtet begge ganger. Styret har vært 
stabilt og har hatt jevnlige, digitale styremøter. 

NBF Trøndelag
2021 har vært preget av koronasituasjonen, med 
lite muligheter for fysiske treff, møter, eller 
arrangementer. Årsmøtet for 2020 ble avholdt digitalt 
11. mars. Det nye styret har hatt tre digitale møter og 
ett fysisk i løpet av året, og har kommunisert aktivt 
via e-post og Messenger mellom møtene. I tillegg
til korona, skaper store avstander en utfordring
med å samle medlemmene. Kommunikasjon med 
medlemmene har dette året foregått på e-post og 
via Facebooksiden vår. Det fysiske møtet ble avholdt 
på Trondheim folkebiblioteks nyrenoverte avdeling 
Saupstad.

NBF Trøndelag hadde ved utgangen av 2021 252 
medlemmer, herav 180 personlige medlemmer, 5 nye 
etter vervekampanje.
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Nasjonal bibliotekdag har blitt et fast arrangement 
i de fleste bibliotekene i fylket, der NBF Trøndelag 
i år bidro med informasjon og tips pr e-post. To av 
våre avisinnlegg er kommet med i aviser og andre 
nettmedia. Innlegget «Skolebiblioteket – fristed 
og hjerte i skolen» sto på trykk i Bok og Bibliotek 
3/21, samt i sju aviser og nettaviser, Utdanningsnytt, 
Foreningen !les, og det ble mye delt i sosiale media. 
Sammen med Bibliotekarforbundet skrev vi et 
motsvar til et utspill fra Stjørdals kommunedirektør, 
som omhandlet åpningstider og behandling av 
personale ved biblioteket. Det kom på trykk i 
Stjørdals-nytt og fikk en del oppmerksomhet.

Årets høydepunkt ble studietur til Oslo, som vi 
endelig fikk gjennomført, sammen med Trøndelag 
fylkesbibliotek. Her deltok sju av våre medlemmer, 
i tillegg til biblioteksjefene fra Trøndelag og ansatte 
fra fylkesbiblioteket. Vi delte ut seks stipender for 
deltakelse på turen. Hovedprogrammet foregikk på 
Deichman Bjørvika, samt Nasjonalbiblioteket, og for 
NBFs medlemmer ble det også besøk og omvisninger 
ved Deichmans avdelinger på Tøyen og Lambertseter, 
samt Biblio Tøyen. Et fint år for NBF Trøndelag, på 
tross av pandemi.

Vestfold og Telemark
Lokallaget Vestfold og Telemark hadde sin fødsel 
3. mars 2020. Få dager senere ble landet rammet
av en pandemi, og der er vi fortsatt. Det har vært
vanskelig å skulle slå sammen to gamle lokallag
med hver sin kultur, uten å kunne møtes fysisk. Det
første året jobbet vi med mange arrangementer
som ble utsatt, og som den dag i dag fortsatt er
utsatt. Som eksempel panelsamtale om demokrati,
kvalitetssikring av kunnskap og skolebibliotek, som vi
skulle ha i samarbeid med Skien videregående skole
og Nettverket for skolebibliotekarer i Vestfold og
Telemark.

Styret har møttes digitalt 9 ganger i 2020 og 6 ganger 
i 2021. Det digitale redskapet som Teams er har 
vært til stor hjelp da styret har vokst geografisk med 
medlemmer fra Rauland i nord til Tønsberg i syd. 
Styret har jobbet frem ny praksis med for eksempel 
Biblioteksprisen, som Telemark ikke har hatt på 
mange år. 

På Nasjonal bibliotekdag i 2020 stod NBF Vestfold og 
Telemark på stand sammen med Larvik bibliotek på 
Torget i Larvik. Sommerles-sykkelen var med. 
NBF Vestfold og Telemark har stor tro på at vi 
kommer sterkere tilbake når pandemien er over, og 
har mange planer for årene fremover. 

NBF Viken
Ved inngangen til 2021 ble lokallagene til Akershus, 
Buskerud og Østfold slått sammen til NBF Viken. Det 
ble satt et interimsstyre som skulle lede lokallaget 
fram til nytt styre skulle velges ved årsmøte i mars-
april. Interimsstyret startet arbeidet med å registrere 
NBF Viken i Brønnøysundregisteret og lage ny 
bankforbindelse. Det ble laget forslag til vedtekter for 
NBF Viken, og opprettet en valgkomite som skulle 
rekruttere medlemmer til nytt permanent styre for 
NBF Viken. Årsmøtet ble holdt 29.04.2021. Styret 
som ble valgt inn fortsatte arbeidet med registrering 
av de nye medlemmene i Brønnøysundregisteret, og 
da prosessen med bankforbindelse ikke var ferdigstilt 
for interimsstyret, ble denne prosessen fortsatt med 
nytt styre. Vi har hatt møter digitalt ca.  hver 4. uke, 
fra august, hvor vi i hovedsak har jobbet med innspill 
fra lokallaget til saker som hovedstyret har arbeidet 
med, som temastrategien. Det har ikke kommet 
så mange saker lokalt. Alle i styret er nye, så vi har 
jobbet med å bli kjent med lokallaget, og hva de 
har gjort i de gamle lokallagene tidligere. Leder og 
sekretær har deltatt på Organisasjonsmøtet til NBF, 
og leder har deltatt på ledermøtene som ble startet 
opp av hovedstyret i høst.

I 2022 satser vi på å endelig få til et fysisk møte i 
januar/februar. Vi jobber med forslag til aktiviteter 
for medlemmene i NBF Viken, forberedelser til 
årsmøte, og hvordan vi ønsker oss videre arbeid med 
lokallaget om det eventuelt kommer til reversering av 
fylkessammenslåingen. 

NBF Barn og Unge
Som de fleste andre har også NBF Barn og unge 
hatt et par år preget av koronapandemien. Styret 
har faktisk ennå ikke møtt hverandre fysisk, alle 
styremøter har foregått på Teams.

Vi er stolte av å ha delt ut den aller første Barne- 
og ungdomsbibliotekprisen, en pris som skal 
synliggjøre barne- og ungdomsavdelingene i norske 
folkebibliotek. Med oss i juryen hadde vi Åse Kristine 
Tveit, OsloMet og Troels Poesselt, Foreningen 
!les. Prisen gikk til Øvre Eiker bibliotek for å fylle
rollen som læringsarena og kulturformidler på en
utmerket måte. De har gode tilbud rettet mot flere
aldersgrupper, de aller minste så vel som ungdom.
Prisen ble delt ut på NBU Barn og unges digitale
årsmøte i mars 2021.

Videre har vi foreslått kandidater til ALMA-prisen 
og uttalt oss i en rekke saker som for eksempel den 
nye stortingsmeldingen og NBFs handlingsplan, 
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samt støttet opp om IBBY Norge som arrangør av 
den internasjonale IBBY-konferansen i 2026. I den 
forbindelse vedtok vi også et engelsk navn på NBF 
Barn og unge: Norwegian Library Association – 
Interest Group for Children and Young People. Vi 
deltok på Organisasjonsmøtet i oktober. 

I 2020 delte vi ut to stipender: et studiestipend og 
et reisestipend til deltakelse på Se og les, barne- og 
ungdomsbokkonferansen i Bergen, hvor vi også 
hadde en egen stand.

Etter et ganske passivt år på Facebook i 2020, satte 
vi som mål i virkeplanen for 2021 å øke aktiviteten på 
siden vår. Det klarte vi med hele 72% og 48% i forhold 
til hhv 2020 og 2019.

Vi ønsker å tilby medlemmene våre et tegneseriekurs. 
Vi kontaktet Outland, som gjerne ville lage og holde 
tegneseriekurset for oss. Dessverre har de ikke 
kommet i mål med dette, og vi vurdere nå å lage 
kurset selv. Vi har også tenkt på å lage et kurs om 
sakprosabøker for barn. Dette var meningen å jobbe 
videre med når tegneseriekurset var gjennomført, og 
er også noe vi kan ta med oss inn i 2022.

Fjernlån og referanse
Spesialgruppen for fjernlån og referanse har i denne 
perioden mellom annet arbeidet med muligheten 
for å øke tilgangen på læremidler for privatister i 
videregående skole. Erfaringer fra folkebibliotek 
er at det er stor pågang av elever som ønsker 
pensumbøker på fjernlån, men få bibliotek som tilbyr 
dette. Bøkene er dyre og ofte unntatt fjernlån. Vi 
har diskutert saken internt, og med vår representant 
fra hovedstyret Lars Egeland. Saken er også løftet 
videre til Fylkesbiblioteksjefskollegiet, men grunnet 
lite dokumentasjon på området har saken foreløpig 
stoppet der. Vi håper det vil være mulig å kjøre denne 
saken videre fordi dette handler om demokratiske 
rettigheter til livslang læring.

Vi har også arbeidet med Biblioteksøk og 
samhandling mellom systemene i folke- og UH-
bibliotek. Etter planen skulle gruppen arrangere et 
webinar høsten 2021, i samarbeid med Trøndelag 
fylkesbibliotek. Dette er utsatt til våren 2022 av 
flere grunner, men hovedgrunnen er flyttingen av 
NB depotbibliotekets base fra Alma til Bibliofil. 
Innholdet i webinaret er fortsatt under planlegging, 
men vil ha Biblioteksøk som et viktig tema. 
Spesialgruppen har videre hatt fokus på en god del 
innkomne saker og spørsmål i løpet av disse to årene. 
Vi har mottatt flere spørsmål angående Biblioteksøk, 
og med kompetansen fra vår styrerepresentant 
på depotbiblioteket har vi stort sett kunnet svare 

på disse. Det har også kommet spørsmål som 
går på UH-sektoren og deres forpliktelse overfor 
fjernlånssamarbeidet. Her har vi måttet vise til UH-
sektorens egne bestemmelser, siden Retningslinjer 
for fjernlån for fag- og folkebibliotek ikke er nedfelt 
i lovverket for fagbibliotekene. Det arbeides med 
dette også fra fagbiblioteksiden, og høsten 2021 kom 
rapporten Retningslinjer for dokumentlevering til 
lånere utenfor egen institusjon (fjernlån).

Gruppen har hatt seks møter hvorav ett fysisk 
i denne perioden. Dette møtet ble avholdt ved 
Nasjonalbibliotekets depotavdeling i Mo i Rana, 
hvor vi også fikk en omvisning i og gjennomgang 
av avdelingens lokaler og tjenester. Det har vært 
utfordrende å arbeide sammen som nytt styre 
bestående av mennesker som aldri har møttes fysisk, 
og høstens møte i Mo i Rana var derfor etterlengtet. 
Tre av gruppens medlemmer har deltatt på NORDILL 
sin digitale konferanse og leder har deltatt på 
Organisasjonsmøte i NBF.

Mobilis – spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet
Siste årsmøte var i Bergen 11. februar 2020. Perioden 
siden da har vært spesiell med pandemi, perioder 
med nedstenging av samfunnet og smitteverntiltak på 
alle kanter. Vi hatt gjennomført 9 styremøter, der åtte 
ble gjennomført på plattformen Teams og ett fysisk 
møte i Oslo i forbindelse med Organisasjonsmøtet 
for tillitsvalgte.

Mobile bibliotek og pandemi er ikke en god 
kombinasjon. Det har vært ulike løsninger for drift 
av landets mobile bibliotek under pandemien. Alt 
fra innstilling av alle ruter, delvis drift med “klikk og 
hent”, utlevering av bokpakker til skoler, barnehager 
og andre, til full drift med smitteverntiltak.
For styret i Mobilis har pandemien også brakt 
positive ting med seg som Teams og Zoom. Vi bor 
spredt i hele landet, og å gjennomføre styremøter 
har tidligere vært utfordrende og kostbart. Nå 
gjennomføres de fleste styremøtene på Teams, og 
det fungerer utmerket. Vi har likevel som mål å 
treffes fysisk en gang i året. Vårt hovedfokus er å 
jobbe for å styrke og være talsperson for den mobile 
bibliotekvirksomheten i Norge. Miljøet i Norge er 
lite og den mobile bibliotekvirksomheten er ikke så 
utbredt her som i resten av Norden. Kontakt med 
våre søsterorganisasjoner og bokbussmiljøene i våre 
naboland er derfor viktige for oss.

Inneværende periode har vært preget av pandemien. 
Vi hadde som mål å delta på aktuelle konferanser og 
opprettholde et godt kontaktnettverk med mobile 
bibliotek, både nasjonalt og internasjonalt, men 
konferanser, møter og kurs har blitt avlyst. Vi prøvde 
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oss derfor på noe nytt. Vi arrangerte i mars 2021 et 
webinar for våre medlemmer. Det var 31 deltakere, og 
vi syntes vi hadde et godt program. Både deltakerne 
og styret var godt fornøyde med arrangementet. 
Digitale kurs og møter fungerer godt for Mobilis både 
for medlemmene og styret siden alle er spredt rundt 
i hele landet. Dette fristet til gjentagelse. I mars 2022 
arrangerer vi nytt webinar for våre medlemmer.
 Fire personer fra Mobilis styre deltok på NBFs 
organisasjonsmøte i Oslo oktober 2021 
Av andre aktiviteter i inneværende periode kan 
nevnes: 
Undersøkelse blant våre medlemmer om: 

1. Finansiering av det mobile bibliotek
Svarene er at det i Norge er flere ulike
finansieringsmodeller, både kommunale og
fylkeskommunale. Enkelte helfinansieres av
fylket eller kommunen. Noen fylker krever
egenandel fra kommunene som får mobile
bibliotektjenester. Andre driftes gjennom
samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner.
Noen får fortsatt en del støtte fra Sametinget.

2. Drift under pandemien
Litt ulike svar her også, som nevnt ovenfor.
Basert på nasjonale og lokale smitteverntiltak,
størrelse på steder og busser har driften blitt
tilpasset alt fra full stans til tilnærmet normal
drift. Et viktig poeng her er at vi har kunnet lære
av hverandre.
Vi har levert høringssvar til NOU 2019: Ny
opplæringslov
Vi har lyst ut to stipender til deltakelse på Det
78. norske bibliotekmøtet i Oslo 23.-24.03.22.
Årsmøtet er planlagt på Teams 18.02.22.

NBF Skole
NBF Skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang 
til gode skolebibliotek. I perioden 2020 til 2022 
har aktiviteten vært preget av den stadig pågående 
pandemien. 

Skolebibliotekseminaret som var planlagt for 2020 
ble avlyst, det samme skjedde for konferansen 
for 2021. For tiden jobbes det med å planlegge en 
større nordisk skolebibliotekkonferanse 1.- 2. juni 
2022 i Kristiansand. Arrangører i tillegg til NBF 
Skole er Skolebibliotekarforeningen, Universitetet 
i Agder, Utdanningsdirektoratet og Foreningen 
!les.  Konferansen skal være for både grunnskole og
videregående skole.

Fortsatt er det slik at skolebibliotek blir utsatt for 
kutt både lokalt og regionalt. NBF Skole jobber 
med å utforme et brev som kan sendes til skoler 
og kommuner der dette skjer. Brevet vil bli endelig 

utformet når ny opplæringslov er på plass.   

Styret er bekymret i forhold til skolebibliotekets 
rolle i den nye opplæringsloven som er på 
høring. I høringsuttalelsen er vi tydelige på at 
den foreslåtte lovteksten vil bety en svekkelse av 
skolebibliotektilbudet. 

Styret er fornøyd med at flere kommuner utvikler 
planer for bruk av skolebibliotek. Planen som er 
utarbeidet for Oslo kommune er et eksempel til 
etterfølgelse for flere kommuner.  

Internasjonalt har styret deltatt i IFLAs 
skolebibliotekseksjon og på møter i IASL 
(International association of school libraries). 

Spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester
Flerkult har i samarbeid med Det flerspråklige 
bibliotek/Nasjonalbiblioteket laget vandreutstillingen 
«Black Lives Matter», som har blitt tilbudt biblioteker 
for utlån. Utstillingen inneholder bøker av ulike 
forfattere, i hovedsak på engelsk, der tematikken er 
kulturforståelse, rasisme og fremmedhat. Utstillingen 
har til nå vært utlånt til 15 bibliotek, og skal vandre 
fram til utgangen av 2022. 

Leder for FlerKult har sittet i referansegruppen 
for prosjektet "Nyankomne flyktningers digitale 
hverdag", utarbeidet for Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet. 
Prosjektet har som mål å kartlegge i hvilken grad 
nyankomne flyktninger benytter ulike digitale medier, 
tjenester, plattformer og kanaler for å få informasjon 
om tjenester, rettigheter/plikter, læringsverktøy 
og nyhetsstoff. Referansegruppen har gitt innspill 
til utformingen av spørsmålene i prosjektets 
spørreundersøkelse og vært med på å diskutere 
innholdet i sluttrapporten. 

Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH) 
Medlemsmassen er stabil på ca. 200 medlemmer og 
økonomien er god.
Vi har fortsatt å holde kurs, konferanser og møter, 
men flyttet dem over på digitale plattformer pga. 
smittevern. 

I begynnelsen av desember 2020 hadde vi digitalt 
medlemsmøte med Helsebiblioteket.no som tema. 
Selv om vi gjerne skulle møtes, gjorde møteformen 
at vi hadde rekord i antall deltakere! I forbindelse 
med årsmøtet i mars 2021, holdt representanter fra 
Keenious presentasjon om sitt produkt, med tittelen 
«AI for universitetsbibliotekarer», og i mai ble kurset 
«Introduksjonskurs for bibliotekarer innen medisin- 
og helsefaglige bibliotek» avholdt. 
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På grunn av korona-epidemien, opprettet vi 
skrivestipend i tillegg til reise/kursstipend som vi 
har utlyst i flere år. Vi har fått inn flere interessante 
innlegg som følge av dette og ved å oppfordre 
medlemmer til å skrive om noe de brenner for. 
Innleggene publiseres på SMH-bloggen. Vi har 
i mange år støttet bibliotek eller bibliotekarer 
tilknyttet en internasjonal organisasjon i land med 
store utfordringer. I fjor gikk pengene til NORWAC 
som samarbeider med et medisinsk bibliotek ved 
Shifa Hospital på Gaza. Styret ønsker å engasjere 
medlemmene våre, og oppfordrer nye og gamle 
medlemmer til å delta aktivt i å forme SMH.

Hovedstyrets beretning mars 2020 – februar 2022



23 Landsmøte 2022, Norsk Bibliotekforening

 

 

Norsk Bibliotekforening 
Kontrollkomiteens rapport 2020-2022 
 
Innledning 
Kontrollkomiteen har bestått av Per Olav Sanner (leder), Ruth Ørnholt, Heidi Kristin Olsen og 
Mette Henriksen Aas. Komiteen har forholdt seg til mandatet slik det framkommer av NBFs 
vedtekter. 
 
Kontrollkomiteen har hatt fem møter inkludert samtaler med leder Vidar Lund og 
generalsekretær Ann Berit Hulthin. Alle møtene har foregått på Teams. Arbeidet har også 
foregått på e-post. 
 
Komiteen har løpende fått tilsendt sakspapirer fra møtene i hovedstyret og arbeidsutvalget 
og fulgt med i Basecamp. Komiteen baserer sitt arbeid på dette samt de overnevnte 
samtalene. 
 
Organisasjon 
Kontrollkomiteen oppfatter det slik at organisasjonen er drevet i henhold til vedtektene. 
Komiteen har ikke gått inn i arbeidet til utvalg, regionlag og spesialgrupper, men har fulgt 
hovedstyrets samhandling med disse gjennom protokoller og dialog med leder og 
generalsekretær. 
 
Pandemien har gjort det vanskelig å videreutvikle de årlige organisasjonsmøtene, men 
komiteen merker seg at hovedstyret og sekretariatet har ambisjoner om å jobbe videre med 
dette. 
 
Økonomistyring og administrasjon 
Budsjettkontrollen fremstår som god, men marginene er fortsatt små. Til tross for arbeid med 
å få nye medlemmer, har medlemstallet ikke hatt store svingninger i perioden. Det vil fortsatt 
være en viktig oppgave å øke antall betalende medlemmer. 
 
Kontrollkomiteen har merket seg at det har vært en rekke utskiftninger og midlertidige 
ansettelser i sekretariatet i perioden. Dette synes å ha redusert fremdriften i noe av NBFs 
arbeid. Organisasjonen kan være mer restriktiv med å innvilge permisjon i tilfeller hvor 
medarbeidere får fast jobb hos en annen arbeidsgiver. 
 
Etter kontrollkomiteens vurdering kan vedtektenes krav om at valgt leder skal være frikjøpt i 
100 %, være til hinder for rekruttering og kontinuitet i ledervervet. Det kan være 
hensiktsmessig at leders frikjøpsordning er mer fleksibel. 
 
Oppfølging av handlingsplan 
Kontrollkomiteen oppfatter at hovedstyret har hatt fokus på handlingsplanen på alle 
styremøter. Dette er positivt og viser at hovedstyret har vært opptatt av å følge opp 
landsmøtets vedtak. 
 
Komiteen vil særlig fremheve innsatsen som NBF har lagt ned i skolebiblioteksaken. 
 

Rapport fra Kontrollkomiteen 
2020-2022

Sak 4

Rapport fra Kontrollkomiteen 2020-2022
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Komiteen ser at koronapandemien gjennom hele landsmøteperioden har lagt begrensninger 
på mulighetene til å følge opp alle punktene like godt. På den positive siden har den økte 
bruken av digitale møter åpnet for hyppigere dialog mellom NBFs organisasjonsledd. Dette 
kan med fordel videreutvikles. 
 
Komiteen vil påpeke at det kan være vanskelig å se hvordan hovedstyret har prioritert 
mellom og fulgt opp de ulike punktene i handlingsplanen og hvilke resultater man har 
oppnådd. Synliggjøring av konkrete resultater vil være viktig for at NBF skal beholde sine 
medlemmer og for å verve nye. 
 
Oppfølging av kontrollkomiteens rapport 2018-2020 
Hovedstyret nedsatte kort tid etter landsmøtet i 2020 en arbeidsgruppe for å se på 
foreningens langsiktige økonomiske situasjon. Arbeidsgruppen leverte mot slutten av 2020 
hovedstyret et forslag med et 5-årsperspektiv. 
 
Sekretariatet har gjenopptatt publisering av protokoller fra hovedstyremøtene på NBFs 
nettsider. 
 
Kontrollkomiteens anbefalinger/sluttord 
Kontrollkomiteen anbefaler hovedstyret for landsmøteperioden 2022-2024 å: 

 prioritere punktene i handlingsprogrammet, følge opp prioriteringene og presentere 
resultatene på en tydelig måte. 

 utrede en vedtektsendring som gjør at leders frikjøpsordning kan være mer fleksibel 
enn i dag. 

 
16. februar 2022 
 
Per Olav Sanner (leder), Heidi Kristin Olsen, Ruth Ørnholt, Mette Henriksen Aas 

Rapport fra Kontrollkomiteen 2020-2022
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Resultatregnskap
Norsk Bibliotekforening

Driftsinntekter Note 2020 Revidert budsjett 2020 2019
Tidsskriftformidling salg 22 617 796 22 500 000 22 957 944
Medlemskontingenter 3 297 026 3 100 000 3 612 039
Bibliotekmøte 200 000 10 000 0
Støtte fra kulturrådet 0 0 85 000
Statlig støtte/statlig tilskudd 9 500 000 500 000 500 000
Sum driftsinntekter 26 614 822 26 110 000 27 154 982

Driftskostnader
Tidsskriftformidlingen kjøp 17 900 063 18 500 000 19 590 137
Bok og Bibliotek 265 420 300 000 274 109
Lønn, folketrygd, pensjon 1, 7 3 990 076 4 900 000 4 689 703
Tidsskriftform. inv./markedsf. 1 295 10 000 0
Administrasjonskostnader 1 1 445 901 1 300 000 1 262 161
NBFs leder driftsutgifter 107 884 55 000 191 205
Kontingenter 159 138 150 000 153 526
Faglige aktiviteter 2 116 051 230 000 157 404
Styremøter 62 435 120 000 104 108
Organisasjonsmøtet 43 700 150 000 115 536
Andre møter, konf. og utvalg3 12 685 120 000 114 235
Bibliotekmøte 220 239 0 10 938
Tilskudd regionallag 218 000 300 000 291 500
Tilskudd fag grupper 55 000 100 000 105 980
Tap/avsetning til tap på fordringer -1 693 0 12 828
Sum driftskostnader 24 596 194 26 235 000 27 073 369

Driftsresultat 2 018 628 -125 000 81 613

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 188 718 170 000 299 433
Rentekostnader 205 45 000 3 162
Resultat av finansposter 188 513 125 000 296 271

Årsresultat 2 207 141 0 377 884

Disponering av årsoverskudd
Avsatt til annen egenkapital 2 207 141 0 377 884
Sum disponert 2 207 141 0 377 884

Norsk Bibliotekforening Side 2

Revidert regnskap 2020 og 2021Sak 5
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Balanse
Norsk Bibliotekforening

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler
Aksjer og egenkapitaltilskudd 10 237 068 198 962

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 6 35 600 758 495
Andre kortsiktige fordringer 93 408 107 268
Forskuddsbetalte tidsskrifter 5 165 538 5 576 375
Sum fordringer 5 294 547 6 442 137

Investeringer
Kortsiktige plasseringer 12 478 681 8 295 367

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 4 567 274 3 161 280

Sum omløpsmidler 22 340 502 17 898 785

Sum eiendeler 22 577 570 18 097 747

Norsk Bibliotekforening Side 3

Revidert regnskap 2020 og 2021
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Balanse
Norsk Bibliotekforening

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Annen egenkapital
Opptjent egenkapital 4 13 131 718 10 924 577
Avsatt til NBF-fond 4 234 266 234 266
Sum egenkapital 13 365 984 11 158 843

Sum egenkapital 13 365 984 11 158 843

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 436 788 1 381 861
Skattetrekk/arbeidsgiveravgift 398 428 373 633
Annen kortsiktig gjeld 7 376 370 5 183 410
Sum kortsiktig gjeld 9 211 586 6 938 904

Sum gjeld og egenkapital 22 577 570 18 097 747

Oslo, 23.02.2021
Styret i Norsk Bibliotekforening

Vidar Lund
styreleder

Heidi Hovemoen
nestleder

Ole Ivar Burås Storø
styremedlem

Nina Ødegaard
styremedlem

Siri Haga Torgersen
styremedlem

Birgithe Schumann-Olsen
styremedlem

Lars Egeland
styremedlem

Karianne Albrigtsen Aam
styremedlem

Helene Heger Voldner
styremedlem

Ann Berit Hulthin
daglig leder

Norsk Bibliotekforening Side 4
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Regnskapsprinsipper
Årsegnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer
Fordringer som på opprinnelsestidspunktet skal tilbakebetales mer enn ett år frem i tid, klassifiseres som anleggsmidler.
Øvrige fordringer klassifiseres som omløpsmidler.
Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når og hvis verdifallet forventes
ikke å være forbigående.

Varige (levetid mer enn tre år) og betydelige (kostpris over 15.000) driftsmidler aktiveres.
Varige driftsmidler som er utsatt for verdiforringelse grunnet slit og elde avskrives etter en fornuftig
avskrivningsplan.

Omløpsmidler
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Medlemskontingenter inntektsføres etter hvert
som de betales. Statstilskudd inntektsføres når det mottas.

Pensjonsforpliktelse
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Noter 2020
Norsk Bibliotekforening

Revidert regnskap 2020 og 2021
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Note 1 ‐ Personalkostnader, ytelser til ledende personer, honorar til revisor

2020 2019
Lønnskostnader 3 103 386       3 452 639       
Arbeidsgiveravgift 490 869          578 680          
Pensjonskostnader 396 410          722 764          
Andre ytelser 70 231             88 540            
Refusjon sykepenger ‐70 820           ‐152 921         
Sum 3 990 076       4 689 703       

Lønn til ledende personell:
General‐ 
sekretær Leder

Lønn 678 493          677 132          
Pensjon 71 920             71 776            
Annen godtgjørelse 10 117             5 118               
Sum 760 530          754 026          

Antall ansatte 31.12.2020 var 5 årsverk. Lønn til leder er sum av ny og fratrådt leder.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 93 757 til revisjon og kr 27 750 for annen bistand.
(forholdsmessig fradrag for inngående mva)

Note 2 ‐ Faglige aktiviteter
Tekst Kostnader
Møter, reiser, arbeid i komiteer og utvalg, Nasjonal bibliotekdag, Årets bibliotek osv. 116 051          
Sum 116 051          

Note 3 ‐ Andre møter, konferanser og utvalg
Tekst Kostnader
Representasjon 680                  
Nordisk Bibliotekmøte ‐                   
IFLA ‐                   
EBLIDA ‐                   
Valgkomiteen 525                  
Kontrollkomiteen 11 480            
Sum 12 685            

Note 4 ‐ Egenkapital
Opptjent 

egenkapital
NBF Fond  Sum 

egenkapital
Egenkapital 31.12.2019 10 924 577         234 266          11 158 843    
Utdelt stipend fra NBF‐Fond ‐                   ‐                   
Årsresultat 2 207 141            2 207 141       
Egenkapital 31.12.2020 13 131 719         234 266          13 365 984    

Revidert regnskap 2020 og 2021
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Note 5 ‐ Bundne bankinnskudd

Innestående på skattetrekkskonto utgjør kr 197 062.

Note 6 ‐ Kundefordringer

Det er avsatt kr 10 000 for antatt mulige tap på kundefordringer.

Note 7 ‐ Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Forsikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er per 31.12. 5 aktive innmeldt i ordningen.

Det er innbetalt kr 414 042 i årets pensjonspremie.

Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ordningen omfatter 5 personer. 
Ingen ansatte kan gå av i 2020.

Note 9 ‐ Offentlig støtte

Statlig støtte fra Nasjonalbiblioteket er bruttoført.

Note 10 ‐ Innskudd og egenkapitalandeler

Andel biblioteksentralen  3 000               
Egenkapitalinnskudd KLP 234 068          
Sum 237 068          

Revidert regnskap 2020 og 2021
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           SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

               Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm           Telefon: 63 89 77 00           E-post: firmapost@slm-revisjon.no
               Besøksadresse: Stortorget 28, Lillestrøm                      Nettside: www.slm-revisjon.no

Til årsmøtet i Norsk Bibliotekforening 

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk Bibliotekforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 207 141. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Revidert regnskap 2020 og 2021
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SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112 

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm 
Besøksadresse: Stortorget 28, Lillestrøm 

Telefon: 63 89 77 00 E-post: firmapost@slm-revisjon.no 
Nettside: www.slm-revisjon.no 

 

 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
 

Lillestrøm, 4. mars 2021 
SLM Revisjon AS 

 
 
 

John Harald Hansen 
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 

 

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering. 
Verifisert av 
SIGNICAT 
04.03.2021 
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Resultatregnskap
Norsk Bibliotekforening

Driftsinntekter Note 2021 Revidert budsjett 2021 2020
Tidsskriftformidling salg 21 687 666 22 500 000 22 617 796
Medlemskontingenter 3 300 447 3 150 000 3 297 026
Diverse inntekter 12 075 80 000 0
Bibliotekmøte 0 0 200 000
Statlig støtte/statlig tilskudd 9 525 000 525 000 500 000
Sum driftsinntekter 25 525 188 26 255 000 26 614 822

Driftskostnader
Tidsskriftformidlingen kjøp 16 666 805 18 300 000 17 900 063
Bok og Bibliotek 254 135 300 000 265 420
Lønn, folketrygd, pensjon 1, 7 5 303 550 5 440 000 3 990 076
Tidsskriftform. inv./markedsf. 101 370 150 000 1 295
Administrasjonskostnader 1 1 469 538 1 500 000 1 445 901
NBFs leder driftsutgifter 54 778 55 000 107 884
Kontingenter 153 401 160 000 159 138
Faglige aktiviteter 2 131 953 450 000 116 051
Styremøter 51 903 80 000 62 435
Organisasjonsmøtet 115 342 150 000 43 700
Andre møter, konf. og utvalg3 42 011 30 000 12 685
Bibliotekmøte -1 036 10 000 220 239
Tilskudd regionallag 190 000 300 000 218 000
Tilskudd fag grupper 80 000 100 000 55 000
Tap/avsetning til tap på fordringer 17 752 0 -1 693
Sum driftskostnader 24 631 502 27 025 000 24 596 194

Driftsresultat 893 686 -770 000 2 018 628

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 128 598 210 000 188 718
Rentekostnader 224 40 000 205
Resultat av finansposter 128 374 170 000 188 513

Årsresultat 1 022 060 -600 000 2 207 141

Disponering av årsoverskudd
Avsatt til annen egenkapital 1 022 060 0 2 207 141
Sum disponert 1 022 060 0 2 207 141

Norsk Bibliotekforening Side 2
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2021

Balanse
Norsk Bibliotekforening

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler
Aksjer og kapitaltilskudd 10 295 628 237 068

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 6 100 025 35 600
Andre kortsiktige fordringer 901 589 93 408
Forskuddsbetalte tidsskrifter 5 911 022 5 165 538
Sum fordringer 6 912 636 5 294 547

Investeringer
Kortsiktige plasseringer 12 606 762 12 478 681

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 204 208 4 567 274

Sum omløpsmidler 20 723 605 22 340 502

Sum eiendeler 21 019 233 22 577 570

Norsk Bibliotekforening Side 3
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2021

Balanse
Norsk Bibliotekforening

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Annen egenkapital
Opptjent egenkapital 4 14 153 778 13 131 718
Avsatt til NBF-fond 4 234 266 234 266
Sum egenkapital 14 388 044 13 365 984

Sum egenkapital 14 388 044 13 365 984

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 434 130 1 436 788
Skattetrekk/arbeidsgiveravgift 338 364 398 428
Annen kortsiktig gjeld 2 858 696 7 376 370
Sum kortsiktig gjeld 6 631 190 9 211 586

Sum gjeld og egenkapital 21 019 234 22 577 570

Oslo, 18.02.2022
Styret i Norsk Bibliotekforening

Vidar Lund
styreleder

Heidi Hovemoen
nestleder

Ole Ivar Burås Storø
styremedlem

Nina Ødegaard
styremedlem

Siri Haga Torgersen
styremedlem

Birgithe Schumann-Olsen
styremedlem

Lars Egeland
styremedlem

Karianne Albrigtsen Aam
styremedlem

Helene Heger Voldner
styremedlem

Ann Berit Hulthin
daglig leder

Norsk Bibliotekforening Side 4
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2021

Regnskapsprinsipper
Årsegnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer
Fordringer som på opprinnelsestidspunktet skal tilbakebetales mer enn ett år frem i tid, klassifiseres som anleggsmidler.
Øvrige fordringer klassifiseres som omløpsmidler.
Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når og hvis verdifallet forventes
ikke å være forbigående.

Varige (levetid mer enn tre år) og betydelige (kostpris over 15.000) driftsmidler aktiveres.
Varige driftsmidler som er utsatt for verdiforringelse grunnet slit og elde avskrives etter en fornuftig
avskrivningsplan.

Omløpsmidler
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Medlemskontingenter inntektsføres etter hvert
som de betales. Statstilskudd inntektsføres når det mottas.

Pensjonsforpliktelse
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Noter 2021
Norsk Bibliotekforening

Revidert regnskap 2020 og 2021
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2021

Note 1 ‐ Personalkostnader, ytelser til ledende personer, honorar til revisor

2021 2020
Lønnskostnader 3 625 252       3 103 386       
Arbeidsgiveravgift 633 298          490 869          
Pensjonskostnader 973 053          396 410          
Andre ytelser 80 696             70 231            
Refusjon sykepenger ‐8 749              ‐70 820           
Sum 5 303 550       3 990 076       

Lønn til ledende personell:
General‐ 
sekretær Leder

Lønn 695 115          682 293          
Pensjon 73 682             72 323            
Annen godtgjørelse 14 507             49 033            
Sum 783 304          803 650          

Antall ansatte 31.12.2021 var 6 årsverk. Lønn til leder er sum av ny og fratrådt leder.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 106 221 til revisjon og kr 39 467 for annen bistand.
(forholdsmessig fradrag for inngående mva)

Note 2 ‐ Faglige aktiviteter
Tekst Kostnader
Møter, reiser, arbeid i komiteer og utvalg, Nasjonal bibliotekdag, Årets bibliotek osv. 131 953          
Sum 131 953          

Note 3 ‐ Andre møter, konferanser og utvalg
Tekst Kostnader
Representasjon 1 423               
IFLA 15 268            
Valgkomiteen 25 320            
Sum 42 011            

Note 4 ‐ Egenkapital
Opptjent 

egenkapital
NBF Fond  Sum 

egenkapital
Egenkapital 31.12.2020 13 131 719         234 266          13 365 985    
Utdelt stipend fra NBF‐Fond ‐                   ‐                   
Årsresultat 1 022 060            1 022 060       
Egenkapital 31.12.2021 14 153 779         234 266          14 388 044    

Revidert regnskap 2020 og 2021
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2021

Note 5 ‐ Bundne bankinnskudd

Innestående på skattetrekkskonto utgjør kr 190 327.

Note 6 ‐ Kundefordringer

Det er avsatt kr 20 000 for antatt mulige tap på kundefordringer.

Note 7 ‐ Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Forsikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er per 31.12. 7 aktive innmeldt i ordningen.

Det er innbetalt kr 963 825 i årets pensjonspremie.

Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ordningen omfatter 7 personer. 
Ingen ansatte kan gå av i 2021.

Note 9 ‐ Offentlig støtte

Statlig støtte fra Nasjonalbiblioteket er bruttoført.

Note 10 ‐ Innskudd og egenkapitalandeler

Andel biblioteksentralen  3 000               
Egenkapitalinnskudd KLP 267 628          
Sum 270 628          

Revidert regnskap 2020 og 2021
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Til årsmøtet i Norsk Bibliotekforening 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Norsk Bibliotekforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 022 060. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 

2021, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

 

2021
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

 
 
 
Lillestrøm, 23. februar 2022 
SLM Revisjon AS 
 
 
 
John Harald Hansen 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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Innkomne saker og 
forslag til uttalelser

Sak 6

Innkomne saker og forslag til uttalelser

6.1 Styrets forslag til øko- 
nomiske ytelser knyttet  
til ledervervet
Landsmøtet vedtar at de økonomiske ytelser 
knyttet til ledervervet i Norsk Bibliotekforening for 
landsmøteperioden 2024-2026 skal ligge innenfor 
lønnsramme 73-80 i statens lønnsregulativ. I 
tillegg skal merutgifter som kan omfatte boutgifter, 
reisegodtgjørelse eller hjemmekontor avtales med 
hovedstyret. 

6.2 Landsmøteuttalelse 
2022
Styrets forslag til uttalelser legges fram på landsmøtet



46 Landsmøte 2022, Norsk Bibliotekforening

7.1 Prinsipprogram 
2022-2024

Biblioteka gir tilgang til kunnskap, kultur og 
opplevingar, sosial og demokratisk deltaking, styrking 
av lokalsamfunn og samvær mellom menneske. Derfor 
må biblioteka vere i front når samfunnet endrast. 
Biblioteka bidreg til å oppfylle FNs bærekraftmål, og 
særleg når det gjeld demokratisk tilgang til offentleg 
informasjon, teknologi, mindre ulikskap og livslang 
læring.

1. Bibliotek, ytringsfridom og demokrati
Biblioteka er aktive bidragsytarar i eit moderne 
demokrati. Openheit, ytringsfridom og tilgjenge er 
grunnleggjande prinsipp for biblioteka. Publikum skal 
sikrast gratis tilgang til informasjon. Biblioteka skal 
vere ein uavhengig arena for meiningsutveksling.

2. Bibliotek som læringsrom 
Biblioteka rettleier og formidlar aktivt kvalitetssikra 
informasjon og forsking. Ved å fremje livslang læring 
bidrar biblioteka til å skape aktive, reflekterte, 
deltakande samfunnsborgarar, og eit godt fungerande 
samfunn.

Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 
2022-2024

Biblioteka formidlar oppleving, lek og læring, og 
tilbyr informasjon, litteratur, digitale verktøy og 
ressursar i eit universelt utforma miljø. Biblioteka 
gir kunnskap om korleis digitale tenester fungerer 
og bidreg til at folk finn fram på nett, beherskar 
kjeldekritikk og nettvett.

3. Bibliotek som møtestad
Biblioteka er møtestader både i lokalsamfunna, 
arbeidsplassar og studiestader, og kan utvikle og 
fremje nye band mellom menneske. Dei er senter 
for naboskap, innbyggjardialog, frivilligheit, student- 
og forskarfellesskap så vel som for individuell 
fordjuping. Biblioteka ønskjer eit vell av aktivitetar 
velkomen: Lesing, læring, kulturopplevingar, 
samtalar, verksteder, kurs og debatt.  Biblioteka 
bidreg til at menneske sjølv kan produsere innhald og 
ikkje berre er forbrukarar.  

Sak 7

Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2022-2024
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7.2 Handlingsplan 2022-2024
Vi skal styrke bibliotekenes rammebetingelser
1. Norsk Bibliotekforening skal arbeide for 

en sammenhengende politikk for alle typer 
bibliotek.

2. Norsk Bibliotekforening skal arbeide for enkel 
tilgang på åpen forskning og statlig finansiering 
av nasjonale ressurser som Helsebiblioteket.

3. Norsk Bibliotekforening skal medvirke til at alle i 
skole og høyere utdanning blir en integrert del av 
sine institusjoners virksomhet og det nasjonale 
biblioteksamarbeidet.

4. Norsk Bibliotekforening skal arbeide for 
at reformer og sammenslåinger skal styrke 
bibliotekene.

5. Norsk Bibliotekforening skal arbeide for at 
bibliotekene kan tilby et like godt tilbud av 
materiale i både trykt og digitalt format.

Vi skal gjøre bibliotekene synlige
6. Norsk Bibliotekforening skal løfte fram bibliotek 

som arena for livslang læring.
7. Norsk Bibliotekforening skal synliggjøre 

bibliotekenes betydning som kunst- og 
kulturarena, og for å fremme interesse for og 
ferdigheter i lesing og skriving.

8. Norsk Bibliotekforening skal vise hvordan 
bibliotek er inkluderingsarenaer som minsker 
utenforskap.

9. Norsk Bibliotekforening skal vise fram 
suksesshistorier for å fornye fortellingen om 
bibliotekets rolle og betydning.

10. Norsk Bibliotekforening skal vise hvordan 
bibliotek gjennom sine delingstilbud er et viktig 
bidrag inn i bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi skal utvikle bibliotekene videre
11. Norsk Bibliotekforening er positiv til 

videreutvikling av bibliotekenes rolle, og støtter 
tiltak som bidrar til aktiv formidling, både i egne 
lokaler og på andre arenaer.

12. Norsk Bibliotekforening vil samarbeide med 
andre nasjonale og internasjonale aktører innen 
litteratur, kultur og kunnskap.

13. Norsk Bibliotekforening skal følge utvikling 
av bibliotek og innbyggertorg, og jobbe for at 
bibliotekvirksomheten og brukernes behov 
ivaretas.

Vi skal utvikle organisasjonen
14. Norsk Bibliotekforening skal styrke 

organisasjonen gjennom satsing på tillitsvalgte 
på alle nivåer.

15. Norsk Bibliotekforening skal arbeide for å 
rekruttere nye medlemmer.

Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2022-2024
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Hovedstyrets foreslår å opprettholde samme kontingentsatser for institusjoner: 

Hovedstyrets foreslår å opprettholde samme kontingentsatser for personlige medlemmer: 

Fastsettelse av kontingentsatser  
for 2023 og 2024

Sak 8

Fastsettelse av kontingentsatser for 2023 og 2024

Kontingentsatser 2023 - 2024 

Bibliotek Kr. Kontingentsats

Budsjett inntil 250 000 800

500 000 2 500

1 500 000 4 000

5 000 000 7 000

15 000 000 10 000

35 000 000 15 000

 over 35 000 000 25 000

Skolebibliotek 500

Andre institusjoner 1 000

Personlige medlemmer kr. 450

Pensjonister kr. 200

Studenter kr. 200
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Revidert budsjett 2022 til orienteringSak 9

 Revidert budsjett for 2022 til orientering

Revidert budsjett 2022

Regnskap 
2021

Landsmøtevedtatt  
budsjett 2022

Revidert budsjett 
2022

Driftsinntekter

Tidsskriftformidlingen salg   21.687.666 22.700.000 21.250.000

Medlemskontingenter           3.300.447 3.300.000 3.250.000

Div inntekter / Bibliotekmøte 12.075 60.000 250.000

Statlig støtte 525.000 800.000 535.000

Sum driftsinntekter 25.525.188 26.860.000 25.285.000

Driftskostnader

Tidsskriftformidlingen kjøp   -16.666.805 -18.700.000 -16.450.000

Bok og Bibliotek -254.135 -240.000 -250.000

Lønn, pensjon, arb.avgift, forsikring       -5.303.550 -5.450.000 -4.200.000

Godtgjørelse leder -960.000

Tidsskriftform. inv./markedsf. -101.370 -15.000 -300.000

Administrasjonskostnader -1.469.538 -1.350.000 -1.700.000

NBFs leder driftsutgifter     -54.778 0 -50.000

Kontingenter                  -153.401 -155.000 -160.000

Faglige aktiviteter           -131.953 -250.000 -300.000

Hovedstyret -51.903 -140.000 -100.000

Organisasjonsmøte -115.342 -155.000 -150.000

Andre møter, konf. og utvalg  -42.011 -130.000 -120.000

Bibliotekmøte/landsmøte 1.036 0 -250.000

Tilskudd regionallag/faggrupper/utvalg     -270.000 -400.000 -400.000

Avskrivninger -17.752 0 0

Sum driftskostnader -24.631.502 -26.985.000 -25.390.000

Driftsresultat 893.686 -125.000 -105.000

Finansinnt./kostnader

Renteinntekter                128.598 125.000 130.000

Rentekostnader                -224 0 -30.000

Netto finansposter 128.374 125.000 100.000

Årets resultat 1.022.060 0 -5.000
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Forslag til rammebudsjett 
2023-2024

Sak 10

Forslag til rammebudsjett for 2023 og 2024

Forslag til rammebudsjett 2023 – 2024

Rammebudsjett 2023 Rammebudsjett 2024

Driftsinntekter

Tidsskriftformidlingen salg 22.000.000 22.200.000

Medlemskontingent 3.300.000 3.350.000

Andre inntekter 0 300.000

Statlig støtte 700 000 700.000

Sum driftsinntekter 26.000.000 26.550.000

Driftskostnad

Tidsskriftformidlingen kjøp -18.100.000 -18.150.000

Bok og Bibliotek -230.000 -240.000

Lønn, pensjon,arb.avgift, forsikring -5.000.000 -5.450.000

Tidsskriftformidlingen markedsføring -100.000 -50.000

Administrasjonskostnader -1.500.000 -1.350.000

NBFs leder utgifter -25.000 -30.000

Kontingenter -155.000 -160.000

Faglig aktivitet -240.000 -250.000

Hovedstyret -100.000 -110.000

Organisasjonsmøte -150.000 -160.000

Andre møter, konf. og utvalg -130.000 -300.000

Tilskudd lokallag/spesialgrupper -400.000 -425.000

Avskrivninger 0 0

Sum driftskostnader -26.130.000 -26.675.000

Driftsresultat -130.000 -125 000

Netto finansposter 130 000 125 000

Årets resultat 0 0
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11.1 Valkomiteens innstilling 
til hovudstyre for perioden 
2022-2024
Valnemndas forslag til leiar, Vidar Lund, har førebels 
berre permisjon til 1. august 2023. Valkomiteen gjer 
merksam på at foreslått nestleiar, Helene Voldner, 
har sagt seg villig til å ta over leiarvervet på fulltid 
etter denne datoen om det blir nødvendig.

Hovudstyre
Leiar: Vidar Lund,  
Levanger bibliotek - attval
 
Nestleiar: Helene Voldner,  
Deichman – ny (nestleiar veljast blant hovudstyrets 6 
medlemmar)
 
Styremedlem: 
Heidi Hovemoen,  
Viken fylkesbibliotek (ikkje på val)
Karianne Aam,  
Viken fylkesbibliotek (ikkje på val)
Birgithe Schumann-Olsen,  
Lillehammer bibliotek (ikkje på val)
Helene Voldner,  
Deichman – (ikkje på val)
Trud Berg,  
Stormen bibliotek – ny (tidl. vara)
Terje Håkstad,  
Universitetsbiblioteket i Tromsø – ny (tidl. vara)

Vara:
1. Nisrin Maktabi Barkouki,  
 Deichman - ny
2. Tina Halkinrud,  
 Akershus universitetssjukehus - attval
3. Mari Hopland, Øvre Eiker bibliotek - attval

11.2 Valgkomiteens forslag til 
kontrollkomité 2022-2024

Heidi Kristin Olsen (leiar), OsloMet
Grete Bergh, pensjonist
Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket i Oslo
Mette Westgaard, Ringsaker bibliotek

ValgSak 11

Valg

11.3 Hovedstyrets innstilling 
til valgkomité 2022-2024

I følge vedtektene for valgkomiteen pkt. 6 skal minst 
halvparten av valgkomiteens medlemmer skiftes ut 
ved hvert valg.

Leder: 
Mariann Schjeide, Høgskulen i Volda - gjenvalg

1. Leon Bang-Hetlevik,  
 Agder fylkesbibliotek - ny
2. Espen Ophaug,  
 Foreningen !les - ny
3. Sissel Merethe Berge,  
 NTNU Universitetsbibliotek – gjenvalg
4. Kjell Gunnar Nilsen-Moen,  
 Nordland fylkesbibliotek og NBF Nord –  
 ny (tidl. vara)

Vara:  
Manuela Werler, Strømmen vgs – ny

11.4 Hovedstyrets innstilling 
til revisor 2022-2024
Hovedstyret foreslår gjenvalg av SLM Revisjon AS, 
Lillestrøm



52 Landsmøte 2022, Norsk Bibliotekforening

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Bibliotek-
forening

Vedtatt av landsmøtet i Bodø 10. mai 
1980. 
Revidert 5. juni 1982, 26. mai 1984, 30. mai 
1986, 24. september 1988, 24. mars 1990, 
4. april 1992, 4. juni 1994, 23. mars 1996, 
25. april 1998, 8. april 2000, 7. september 
2002, 22. mars 2006, 16. mars 2010, 9. 
mars 2016 og 26. mai 2020. 

§ 1. Formål
Norsk Bibliotekforening (NBF) er en 
interesseorganisasjon for bibliotek og 
bibliotekinteresserte. Vårt formål er å 
styrke og utvikle bibliotekenes posisjon 
i samfunnet, og fremme bibliotekenes 
interesser overfor offentlige myndigheter 
og samfunnet generelt.
NBF mener at tilgang til bibliotek og 
informasjon er en menneskerettighet 
og en forutsetning for ytringsfrihet og 
demokrati. 

§ 2. Virksomhet
NBFs forretningsvirksomhet skal 
bidra til å finansiere foreningens 
ikke-kommersielle formål. Ingen av 
foreningens medlemmer kan ta ut deler 
av overskuddet eller overta foreningens 
aktiva.

§ 3. Medlemskap
Medlemmer i NBF er institusjoner 
og enkeltpersoner med interesse for 
bibliotek. Personlige medlemmer av 
organisasjoner som er kollektivt tilsluttet 
NBF, er medlemmer på lik linje. 

§ 4. Stemmerett
Alle medlemmer som har betalt 
kontingent og som har vært medlemmer 
i minst 3 måneder har stemmerett. 
Den som skal stemme på vegne av en 
institusjon må ha skriftlig fullmakt. Hvert 
medlem har én stemme og kan ikke 
stemme ved forfall.

§ 5. Organisasjon
NBF har regionale avdelinger. Alle 
medlemmer i NBF er automatisk 
medlem i den regionale avdelingen. 
Hver avdeling skal ha et styre på minst 3 
medlemmer. Styret bør ha representanter 
fra ulike bibliotektyper. Hovedstyret kan 

beslutte at et fylke kan ha flere regionale 
avdelinger og at en regional avdeling kan 
dekke flere fylker. 

§ 6. Landsmøte
Landsmøtet er NBFs høyeste myndighet. 
Det holdes hvert annet år på tid og sted 
som fastsettes av hovedstyret. Innkalling 
til landsmøtet og forslag til saksliste 
sendes medlemmene minst 2 måneder før 
møtet. Forslag til vedtektsendringer eller 
andre saker som medlemmene vil ha med 
på sakslisten skal meddeles hovedstyret 
minst 6 uker før landsmøtet. Saker som 
skal behandles på landsmøtet skal gjøres 
kjent for medlemmene senest 2 uker før 
møtet. 
Landsmøtet skal
1. Behandle beretning og revidert 

regnskap.
2. Behandle forslag til rammebudsjett, 

prinsipprogram og handlingsplan for 
kommende 2-årsperiode.

3. Fastsette kontingent.
4. Foreta valg på 

a) leder for NBF 
b) 4 hovedstyremedlemmer 
c) 5 varamedlemmer i numerisk 
rekkefølge 
d) nestleder. Nestleder velges blant  
     hovedstyrets 8 medlemmer 
e) leder for Kontrollkomitéen 
f) kontrollkomitémedlemmer 
g) valgkomité 

Budsjett- og handlingsplanperioden skal 
følge regnskapsårene. Hovedstyret har 
fullmakt til å revidere budsjetter innenfor 
den samlede budsjettramme. Revidert 
budsjett for inneværende regnskapsår blir 
framlagt til orientering.
Når vedtektene ikke bestemmer noe 
annet, fattes alle vedtak med alminnelig 
flertall. Hvis et medlem forlanger det skal 
valgene skje skriftlig. 

§ 7. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte innkalles hvis 
hovedstyret finner det påkrevd eller hvis 
minst 10 % av medlemmene forlanger det.

§ 8. Styret
Hovedstyret er foreningens høyeste 
myndighet mellom landsmøtene og 
består av 9 medlemmer som velges av 
landsmøtet.

Leder velges for 2 år av gangen. Leder 
velges ved særskilt valg.

Til oppgaven som nestleder velges et 
hovedstyremedlem for 2 år av gangen.

De øvrige styremedlemmer velges for 
4 år av gangen, og slik at halvparten står 
på valg ved hvert landsmøte. 5 varamed-
lemmer i numerisk rekkefølge velges for 2 
år av gangen.

Hovedstyret skal ha representanter 
fra ulike deler av bibliotekfeltet, inkludert 
brukerinteresser. Finner hovedstyret det 
hensiktsmessig kan det opprettes arbeids-
utvalg.

Hovedstyret leder foreningens virksom-
het og representerer den utad. Hoved-
styret er beslutningsdyktig når minst 6 
medlemmer er til stede. NBFs leder, eller 
i dennes fravær nestleder, har fullmakt 
til å oppta nødvendig driftskreditt. Alle 
saker avgjøres med alminnelig flertall. I 
tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme 
avgjørende. Om et styremedlem faller 
fra i løpet av landsmøteperioden rykker 
vararepresentant opp og suppleringsvalg 
skjer ved neste landsmøte.

§ 9. Sekretariatet
Det løpende arbeid utføres av NBFs 
sekretariat. Hovedstyret ansetter 
personale og utarbeider nødvendige 
instrukser og retningslinjer.

§ 10. Utvalg
Faste utvalg kan oppnevnes eller 
nedlegges av landsmøtet. Hovedstyret 
oppnevner utvalgsmedlemmer, 
som fungerer i landsmøteperioden. 
Hovedstyret kan oppnevne midlertidige 
utvalg.

§ 11. Spesialgrupper
For NBFs medlemmer kan det opprettes 
spesialgrupper innen bestemte 
interesseområder. Hovedstyret 
beslutter opprettelse og nedleggelse 
av spesialgrupper og rapporterer til 
landsmøtet.

§ 12. Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av 
landsmøtet etter forslag fra hovedstyret.
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§ 13. Regnskap
Regnskapet avsluttes pr. 31.desember 
hvert år. Det settes opp en status over 
foreningens formue og gjeld pr. 31. 
desember hvert år. Regnskapet skal 
revideres av statsautorisert revisor. 
Revisor velges av landsmøtet.

§ 14. Kontrollkomité
Landsmøtet velger en kontrollkomité på 4 
medlemmer. Lederen velges ved særskilt 
valg. Kontrollkomitéen arbeider etter 
vedtekter vedtatt av landsmøtet.

§ 15. Valgkomité
Landsmøtet velger en valgkomité 
bestående av 1 leder, 4 medlemmer og 1 
varamedlem, etter forslag fra hovedstyret. 
Valgkomitéen arbeider etter vedtekter 
som er vedtatt av landsmøtet.

§ 16. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan 
vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. 
Forslag til vedtektsendringer som 
ikke står i innkallingen til landsmøtet, 
kan ikke behandles. Hvis 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmer av 
foreningen krever det, skal forslag 
til vedtektsendringer avgjøres ved 
uravstemning. Alminnelig flertall er da 
tilstrekkelig under forutsetning av at 
minst 50 % av de stemmeberettigede har 
avgitt stemme.

§ 17. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare avgjø-
res ved uravstemning. Hovedstyret plikter 
å sette i verk slik avstemning hvis 1/4 av 
medlemmene krever det. Foreningen 
kan ikke oppløses hvis 1/4 av de avgitte 
stemmer er for at den skal bestå. Ved 
oppløsning tilfaller NBFs eiendeler bibli-
otekformål etter hovedstyrets beslutning. 
Foreningens arkiv skal ved oppløsning 
overlates til Nasjonalbiblioteket.

Vedtekter for Norsk Bibliotek-
forenings Kontrollkomité

Vedtatt på NBFs landsmøte 30. mai 1986.

1. Kontrollkomiteen velges av 
landsmøtet og skal fritt vurdere 
NBFs virksomhet. Den skal utarbeide 
en melding om virksomheten i 

perioden. Meldingen legges fram for 
landsmøtet.

2. Kontrollkomiteen skal foreta en 
helhetsvurdering av hovedstyrets 
disposisjoner i forhold til lover, 
virkeplan, budsjett.

3. Kontrollkomiteen skal ta stilling til 
om utvalg og komitéer arbeider i 
henhold til sine vedtekter og gitte 
fullmakter.

4. Kontrollkomiteen skal i saker 
av prinsipiell karakter, avgi en 
betenkning hvis hovedstyret ønsker 
det.

5. Kontrollkomiteen skal holdes 
løpende orientert via sakspapirer, 
regnskapsoversikter og andre 
dokumenter som er nødvendig for 
å kunne vurdere alle sider av NBFs 
virksomhet.

6. Kontrollkomiteen sammenkalles til 
møte hvis dens leder eller minst to 
av dens medlemmer mener det er 
påkrevd eller når hovedstyret ber om 
det.

7. Endringer i disse vedtektene kan 
bare foretas av NBFs landsmøte med 
2/3 flertall.

8. Disse vedtekter trer i kraft fra 
landsmøtet 1986.

Vedtekter for Norsk  
Bibliotekforenings Valgkomité

Vedtatt på NBFs landsmøte 10. mai 1980.

Revidert 26. mai 1984, 30. mai 1986, 24. 
september 1988, 4. juni 1994, 8. april 2000 
og 9. mars 2016.

1. Valgkomiteen velges av landsmøtet 
etter forslag fra hovedstyret. 
Valgkomiteen skal arbeide etter 
vedtekter som er godkjent av 
landsmøtet.

2. Sekretariatet ber valgkomiteen 
konstituere seg, oversender oversikt 
over det sittende hovedstyre og 
hvem som er på valg, samt frist for 
å avgi forslag, minst 8 måneder før 
landsmøtet.

3. Valgkomiteens leder innkaller til 
møter. Det settes opp en tidsramme 
for arbeidet og gis melding til 
sekretariatet

4. Valgkomiteen er ansvarlig for at alle 
tillitsvalgte i hovedstyret får skriftlig 
melding om hvorvidt de er på valg 
eller ikke. Innstilte kandidater til 
hovedstyret og kontrollkomiteen 
skal orienteres om innstillingene 
av valgkomiteen før innstillingene 
offentliggjøres.   

5. Valgkomiteen er ansvarlig for å 
innhente forslag på kandidater 
til alle ledige tillitsverv fra NBFs 
lokalavdelinger, spesialgrupper 
og fra organisasjoner med 
medlemmer kollektivt tilsluttet NBF. 
Forslagsfristen skal være minst 6 
uker.

6. Valgkomiteen skal foreslå 
a. Leder for Norsk 
Bibliotekforening 
b. 4 hovedstyremedlemmer 
c. 5 varamedlemmer i numerisk 
rekkefølge 
d. Nestleder for Norsk 
Bibliotekforening 
e. Leder for Kontrollkomiteen 
f. Kontrollkomitémedlemmer 
 
Kontrollkomiteen og valgkomiteen 
er på valg ved hvert landsmøte. 
Minst halvparten av valgkomiteens 
medlemmer skiftes ut ved hvert valg.

7. Valgkomiteen har til oppgave 
å foreslå nye medlemmer til 
hovedstyret. Leder velges på fritt 
grunnlag, mens nestleder må foreslås 
blant de 8 hovedstyremedlemmer.

8. Endringer i disse vedtekter kan bare 
foretas av Norsk Bibliotekforenings 
landsmøte med 2/3 flertall.


