
Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, 11. november 2020 
 
Sted: Teams-møte 
Tid: 09.00-11.00  
Tilstede: Katarina Einarsen Enne, Cecilie Lysell, Regine-Marie Goa Eliassen, 
Boudewijn Kerssemakers, Christine Johansen Aasbø, Margunn Haugland, Veslemøy 
Grinde, Vibeke Stokka 
 
Sak 45/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 46/20: Innkommet post 
Katarina og Regine har deltatt på det digitale organisasjonsmøtet til NBF. NBF 
redegjorde for hva de har gjort politisk det siste året – bl.a. fokus på Helsebiblioteket 
og skolebibliotek. 
 
Sak 47/20: Bibliotekpris 
NBF Vestfold har hatt en bibliotekpris, men ikke NBF Telemark. Vi må bestemme oss 
for om vi vil opprette en ny for Vestfold og Telemark. Dette må legges fram på 
årsmøtet, og penger må settes av til dette i budsjettet. Styret er positive til å 
videreføre Bibliotekprisen i nytt fylke/regionlag. Det har derfor blitt satt en 
arbeidsgruppe bestående av Veslemøy, Vibeke og Cecilie for å se på denne saken. 
Veslemøy har tidligere jobbet med dette i gamle NBF Vestfold.  
 
Skal vi gjøre det på samme måte som NBF Vestfold har gjort det tidligere? Skal vi se 
oss rundt etter hva andre lokallag gjør? Hvor ofte skal den deles ut? Statutter? Dette 
kan legges fram og avgjøres på neste styremøte.  
 
 
Sak 48/20: Økonomi, herunder markedsmateriell og roll-up og søknad om 
aktivitetstilskudd 
Vi har en del på konto nå, og ikke så mye å bruke det på når vi ikke kan ha 
arrangementer. Det er derfor en god anledning til å bestille markedsmateriell.  
Vi bestiller to roll-ups, tøynett og kulepenner. Vi undersøker om buttons kan være 
aktuelt å bestille eller lage selv. Budsjettet ble satt til ca. 5000kr. Regine 
dobbeltsjekker med hovedstyret om bruk av deres design med vår logo er ok før 
endelig bestilling.  
 
 
Sak 49/20: Arrangementer 
*Panelsamtalen 16. november om demokrati, kvalitetssikring av kunnskap og 
skolebibliotek – avlyst. Panelsamtalen var godt planlagt. Det ble dessverre avlyst, 
men paneldeltagerne, presentasjonsholderne og Skien vgs er fortsatt positive og 
stiller gjerne opp dersom det blir tatt opp igjen til våren.   
 
*Bibliotekfesten – avlyst 
 
Dette har vært et spesielt og frustrerende år. Det har vært vanskelig å få gjennomført 
noe mens koronaen herjer. Vi tar det derfor helt med ro resten av året og satser på 
bedre tider neste år.  



 
Sak 50/20: Årsmøte. Vedtekter, digital? 
Skal vi dele ut stipend? Hva skal det i så fall gå til? Hvor ofte? Margunn undersøker 
hva som er vanlig blant de andre lokallagene og tar det opp som en egen post på 
neste styremøte. 
 
Årmøtet vårt kan nok se ut til å bli digitalt denne gang. Katarina forhører seg med 
Ann Berit Hulthin om gjennomføring av dette.  
 
Valgkomiteen må settes i gang. Alle utenom Regine «går ut» etter dette året, så 
hvem vil på gjenvalg? Cecilie eller Katarina sitter ett år til for å sikre kontinuitet.  
 
Sak 51/20: Kommunikasjon. Hjemmesiden, Facebook… 
Cecilie, Regine og Christine har ansvaret for å poste fram til jul, og fordeler ukene 
mellom seg. Andre kan komme med innspill til dem. Christine og Regine får passord 
til nettsidene våre slik at de kan finne ut av hvordan vi best kan bruke dem.  
 
Katarina skriver forslag til medlemsbrev som kan sendes ut til jul.  
 
Sak 52/20: Henvendelse fra Tønsberg og Færder bibliotek. 
Tone Moseid har forespurt en form for hederspris e.l. til Anders Rørholt i forbindelse 
med Tønsbergs byjubileum i 2021. Vi ser ikke at vi oppretter en egen hederspris for 
Anders Rørholt, men vi vil gjerne være med på hedre ham på en annen måte. Det 
kan vi snakke med Tønsberg og Færder bibliotek om videre. Katarina holder 
kontakten med Tone ang. videre planer, og så sjekker vi inn igjen på neste 
styremøte.  
 
Sak 53/20: Eventuelt 
Hvordan forholder vi oss til det videre nå når det mest sannsynlig blir en del kutt i 
budsjettene til bibliotek rundt omkring? Hva er fagforeningenes område og hva er 
vårt? Margunn oppmuntrer til samarbeid. Dette er samfunnets interesser, så det er 
viktig at også NBF er på saken.  
Vi har tidligere snakket om å samarbeide med Bibliotekarforbundet og andre 
fagforeninger, og det er også nedfelt i virkeplanen 2020. Skal vi ta opp tråden her 
igjen? Forslag til tema: budsjettkutt og/eller status på utdanningen?  

En idé er å bruke Facebook aktivt og spørre følgerne våre hva som skjer hos dem 
som vi i NBF bør være obs på.  

 
Neste styremøte blir en gang i midten av desember, Christine sender ut en Doodle.  
 
 
16. november 
Referent: Regine-Marie Goa Eliassen 
 


