Styremøte NBF Vestfold og Telemark 21.9
Sted: Teams-møte
Tid: 13.00-14.30
Tilstede: Katarina Einarsen Enne (leder), Cecilie Lysell (nestleder), Boudewijn Kerssemakers (kasserer)
Referent: Christine Aasbø
Sak 37/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent.
Sak 38/20: Innkommet post
Nå kan man sende inn nominasjon til Årets bibliotek hos NBF. Frist 30. oktober.
Sak 39/20: Økonomi, herunder markedsmateriell og roll-up
Regine og Boudewijn har sett på ny roll-up. Sendt en oppsummering på mail. NBF sentralt jobber
med å justere logoen, så vi må vente til det er klart. Så bestilling av roll-up er satt på vent.
Froland bibliotek hadde laget egne buttons til Nasjonal bibliotekdag. Skulle vi også hatt buttons?
Christine har sjekket opp pris på button-maskin og matrise hos badgeland.no.
Buttonmaskin stor Kr. 5540,-/ liten Kr. 4063,Matrise (prisen varierer på str.): Kr. 1482-4438,Sak 40/20: Nasjonal bibliotekdag
NBF Vestfold og Telemark markerte Nasjonal bibliotekdag i Larvik. Katarina (NBF) og Rigmor Haug
(Larvik bibliotek) hadde stand. Rigmor hadde tatt med Sommerlessykkelen i tillegg til
Sommerlespremier. Mange var innom standen, og det var vellykket.
Andre bibliotek som markerte dagen: Aldring og helse hadde digitalt arrangement i Facebook og
biblioteket med tema psykisk helse og eldre, Sandefjord markerte med utstilling om skolebibliotek og
Vinje lagde en tiktok-video.
Sak 41/20 Kommunikasjon
5.-6. november organisasjonsmøte i Oslo. Hvem skal dra? Katarina spør om Regine vil bli med.
NBF har fått nye hjemmesider, og det er lagt opp til at de skal være mer statiske. Derfor er det viktig
at vi tipser hverandre om aktuelle ting vi kan legge ut på Facebook.
Sak 42/20 Arrangement høsten
*Arrangement om skolebibliotek. Re vgs er positivt innstilt, men de vil gjerne gå for uke 47 (16.
november). Vi venter på tilbakemelding i fra Skien vgs.
Katarina sendte en melding til Vidar Lund om at vi ønsker skolebibliotek/kombinasjonsbibliotek som
tema på organisasjonsmøte, og om det eventuelt mulig å samarbeide om skolebibliotekarrangement.
Henger litt i luften. Prøver å få det til i uke 47.

*Vi ønsker å arrangere en bibliotekfest/«Julemøte» hvor vi betaler det meste. Vi snakket blant annet
om innhold, sted gratis/egenandel og koronaregler.
Vi sjekker ut restauranter i nærheten av togstasjon/sentrum og undersøker:
- Antall mennesker det er lov å ha i lokalet
- Om de har en scene for kulturelt innslag
- Hva som er på menyen
Regn ut en kuvertpris for en person (stedet man tar kontakt med pris per person, inkludering
servering, lokalet). Hva er vårt tak for antall gjester/deltagere?

Sak 43/20: Bibliotekpris
Skal vi ha en pris for det nye fylket? Eller stipend?
I Vestfold var det en egen jury for Bibliotekprisen i Vestfold.
Vi må ha statuetter som utarbeider retningslinjer.
Hvor henter vi midlene fra? I NBF Vestfold ble det lagt inn i budsjettet.
Når på året skal vi dele det ut?
Skal vi kjøre det innom årsmøtet? Veslemøy Grinde har sagt ja til å være med i en arbeidsgruppe,
som skal se nærmere på disse spørsmålene. Hun satt i juryen for Bibliotekrisen i Vestfold, som en av
representantene fra NBF Vestfold. Vibeke Stokka og Cecilie blir også med i den nye arbeidsgruppen.
Tar opp tråden igjen på styremøtet i november.

Sak 44/20 Eventuelt
Biblioteksjef i Tønsberg og Færder Tone Moseid ønsker å hedre Anders Rørholt i forbindelse med
byjubileet i Tønsberg. Hun tok kontakt med oss, for om mulig tildele en ekstraordinær pris for
Rørholt, kanskje en hederspris. Rørholt var primus motor i opprettelsen av NBF Vestfold, Norges
første sentralbibliotek og Tønsberg bibliotek.
Det ble diskutert om dette skulle vært en egen pris eller om vi skulle kombinert den med
bibliotekprisen. Vi kom ikke fram til noe, så tar dette opp igjen på neste styremøte.

