
Årsmøte for NBF Trøndelag 10. mars 2022

PROTOKOLL
Deltagende medlemmer fysisk: Arnhild Tveikra, Hallfrid Skimmeli, (Marianne Vanem),

Sissel Merethe Berge, Jannicke Røgler, Hanne Lieungh Aspås, Sølvi Lind, Kristin

Storvig, Berit Skillingsås Nygård, Anniken Bjørnes.

Deltagende medlemmer digitalt: Bodil B Breivikås, Marianne Vanem, Andrea Sandra

Gulbrandsen, Olaug Johansen, Trond Hallem, Ane Vestby Øiesvold, Morten Olsen

Haugen.

Mingling og servering, pizza fra Peppes.

Velkommen v/styreleder Anniken Bjørnes

18.15-19.00 Faglig del

v/Liv Edel Berge og Torunn Tømmervold ved Trondheim folkebibliotek.

Tema

• Digitalt utenforskap - hva er det?

• Etableringen av læringssenteret vårt

• Våre tilbud - og hvem som bruker dem

• Hverdagshistorier

• Samarbeid lokalt og nasjonalt (herunder KS-rollen vi hadde i høst)

• Forum

• Strategien Digital hele livet

• Politisk sak - Trondheim kommunes tilnærming til digitalt

utenforskap

• Våre tiltak framover

• Erfaringer og tips

Lenker:

Samarbeid med Sintef - artikkel i Morgenbladet «Slik kan det digitale klasseskillet

bekjempes»



https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2020/10/04/slik-kan-det-digitale-klasseskill

et-bekjempes/

Samarbeid med NTNU - kartleggingsverktøyet DigiKlar

Samarbeid og innspill nasjonalt – Digitaliseringsdirektoratet - innspill til de 7

livshendelser Arbeidet med de sju livshendelsene

Strategien Digital hele livet - lansert på Trondheim folkebibliotek i september 2021 av

Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland Digital hele livet

Spørsmål til Torunn/Liv Edel? send e-post til Liv Edel:

liv-edel.berge@trondheim.kommune.no

19.00 Utdeling av NBF Trøndelags bibliotekpris v/Berit Skillingsås Nygård
Årets bibliotekpris gikk til Liv Edel Berge og Torunn Tømmervold ved Trondheim

folkebibliotek. Begrunnelse vedlagt.

19.15 ÅRSMØTE
Sakliste
1. Åpning og konstituering v/Anniken Bjørnes

2. Godkjenning av innkalling og sakliste v/møteleder

-invitasjon ble sendt til alle medlemmer, fra nbftrondelag@gmail.com 14. feb. 2022

-mottakere hentet fra NBFs sentrale medlemsregister

3. Årsmelding for 2021 v/Anniken

Vedlagt

4. Regnskap for 2021 v/Berit

Vedlagt

5. Aktivitetsplan for 2022 v/Berit

Vedlagt

6. Budsjett for 2022 v/Berit

Vedlagt

https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2020/10/04/slik-kan-det-digitale-klasseskillet-bekjempes/
https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2020/10/04/slik-kan-det-digitale-klasseskillet-bekjempes/
https://www.digiklar.no/
https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digital-hele-livet/id2870833/
mailto:liv-edel.berge@trondheim.kommune.no
mailto:nbftrondelag@gmail.com


7. innkomne saker v/møteleder

-ingen innkomne saker

8. Valg v/valgkomiteen

Vedlagt

9. Avslutning v/møteleder



Årsmelding for 2021

2021 har vært pandemipreget, med lite muligheter for fysiske treff, møter, eller

arrangementer. Likevel har det vært et aktivt år for NBF Trøndelag.

MØTER
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

utfordring med å samle medlemmene. Kommunikasjon med medlemmene har dette året

foregått på mail og via facebooksiden vår.

Fysisk møte ble avholdt 4. november på Trondheim folkebiblioteks nyrenoverte avdeling

Saupstad.



Bydelsbiblioteket på Saupstad er renovert i samarbeid med Saupstad/Kolstad områdeløft.

Prosjektets mål var å knytte biblioteket til et uteområdet foran biblioteket. Trær ble plantet,

heller ble lagt og bord/benker, lesekøye og utekjøkken ble kjøpt inn.

I selve biblioteklokalene ble mye av møblene gjenbrukt, noe ble redesignet og ellers ble det

valgt norskproduserte møbler ved nyinnkjøp. Lokalene ble planlagt slik at det er stor

fleksibilitet i bruken av lokalene.

De yngste fikk sitt eget hemmelige rom, dekorert med tegninger fra Nordlys-serien av Malin

Falch.

MEDLEMMER
NBF Trøndelag hadde ved utgangen av 2021 252 medlemmer, herav 180 personlige

medlemmer, 5 nye etter vervekampanje.



MEDIA OG POLITISK
Tre 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 Avisa Innherred, Namdalsavisa, Trønderdebatt, Adresseavisen, Trønder-Avisa,

Steinkjer24, Steinkjer-avisa, Utdanningsnytt, Foreningen !les, og mye delt i sosiale media.

Sammen med Bibliotekarforbundet skrev vi et motsvar til et utspill fra Stjørdals

kommunedirektør, som omhandlet åpningstider ved biblioteket. Det kom på trykk i

Stjørdals-nytt og fikk en del oppmerksomhet.

Sammen med NBF v/leder Vidar Lund fikk NBF Trøndelag innlegget “Gjer årets sommar til

ein lesesommar” på trykk i Trønder-Avisa. Det omhandlet barn og lesing, og var NBF sin

markering av starten på årets Sommerleskampanje i bibliotekene.

NASJONAL BIBLIOTEKDAG

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. Tema for Nasjonal bibliotekdag 2021

var FNs bærekraftsmål. NBF kartlegger fortløpende relevant aktivitet og tiltak som foregår i

landets bibliotek. Dette oppdateres i et interaktivt kart, som vi i NBF bidrar til å oppdatere:

https://maps.wbim.no/nbf/ Her gar vi fortsatt en jobb å gjøre i Trøndelag.

https://maps.wbim.no/nbf/


STUDIETUR TIL OSLO OG DEICHMAN

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.

For NBFs medlemmer ble det også besøk og omvisninger ved Deichmans avdelinger på

Tøyen og Lambertseter, samt Biblio Tøyen.



Saldo 01.01.2021 72 512,42

Inntekter
Grunntilskudd 16 000,-
Aktivitetstilskudd *
Kredittrenter 80,-
Sum driftsinntekter 16 080,-

Utgifter
Blomster og utgifter i forbindelse med årsmøte 3 270,-
Stipender studietur 18 000,-
Reiseutgifter NBFs organisasjonsmøte                                    980,-
Servering medlemsmøte 612,-
Stipend NBFs bibliotekkonferanse og årsmøte* 5 000,-
Gebyrer bank 160,-
Sum driftsutgifter 28 022,-

*Aktivitetstilskuddet kr.12.500,- ble utbetalt i januar 2022
*Stipend NBFs bibliotekkonferanse og årsmøte kr. 50000,- gjennomføres i 2022

Driftsresultat (underskudd) 11.942,-

Balanse 31.12.2021 60 570,42

Sted/dato…………………………………………………

Revisor……………………………….         Revisor……………………….



AKTIVITETSPLAN FOR 2022 - NBF TRØNDELAG

Styremøter
Vi satser på å få til to fysiske styremøter i år, ett i norddelen og ett i sørdelen av fylket, samt

digitale møter i tillegg.

Årsmøte med faglig innhold
Faglig innlegg om bibliotekene som arena for digital læring

Utdeling av bibliotekprisen
Det ble ikke delt ut bibliotekpris i 2020, heller ikke 2021, grunnet koronarestriksjoner for

fysiske arrangementer. Prisen for 2020-2021 deles ut i forbindelse med årsmøtet 2022.

Politisk arbeid
Følge opp bibliotekpolitikk og bibliotekenes rammevilkår i hele fylket, i tråd med målsettingen

i NBF. Skrive innlegg for media, i tilknytning til aktuelle saker.

Stipender for faglig utvikling
Det settes av tre stipender á 5000 for deltakelse på Det 78. Norske bibliotekmøte i Oslo. Som

del av styrets vedtatte fokus på skolebibliotek, settes det av to stipender á 5000 for

deltakelse på Nordisk skolebibliotekkonferanse i Kristiansand (herav er ett av stipendene

premie i vervekampanje).

I tillegg mottar to medlemmer tidligere tildelte stipender for deltakelse på bibliotekmøtet 2022.

Vervekampanje
Vervekampanje rettet mot skolebibliotekarer. Nye medlemmer deltar i en trekning om å få

stipend for deltakelse på Nordisk skolebibliotekkonferanse (en vinner á 5000).

Nasjonal bibliotekdag - medlemsarrangement



Pilegrimsvandring på Vassfjellet i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag. Stopp ved

Eivindstjønna med et litterært arrangement. Arrangeres i samarbeid med Melhus bibliotek.

Fagdag - medlemsarrangement:
Fagdag knyttet til en litteraturfest eks. Røros: http://www.litteraturfest.no/.

Delta på NBFs organisasjonsmøte
To av styrets medlemmer deltar på organisasjonsmøtet i NBF.

Samarbeid med NFF Trondheim og omegn
Forsøke å få til et felles møte for styrene i NBF og NFF, og/eller felles arrangement for våre

medlemmer.

http://www.litteraturfest.no/


BUDSJETT - NBF TRØNDELAG 2022

Inntekter

 

NBF grunntilskudd 16 000

NBF aktivitetsstøtte for 2021 12 500

NBF aktivitetsstøtte for 2022 17 000

Midler fra foregående års budsjett 20 000 Overført fra 2020/21

Oppsparte midler 14 500

Totale inntekter 80 000

Utgifter

 

Årsmøte 10 000

Bibliotekpris 3 000 Overført fra 2020/21

Stipender 10 000 Overført fra 2020

Stipender 7 000 Overført fra 2021

Stipender 18 000 2022

Nasjonal bibliotekdag 12 000

Fagdag Røros 10 000

Vervekampanje, stipendpremie 5 000

Styremøter 2 000

Organisasjonsmøte 1 000

Reiseutgifter i forbindelse med møter 2 000

Totale utgifter 80 000



Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2021

Valgkomiteen har bestått av Berit Fikse (Steinkjer videregående skole) og Sølvi Eriksen Lind

(Melhus bibliotek). Morten Olsen Haugen (fylkesbiblioteket) satt opprinnelig i valgkomiteen,

men trådte ut da han tidlig i prosessen ble foreslått til verv i styret. Valgkomiteen har møttes

ukentlig på Teams i perioden 14. januar til 18. februar. Alle medlemmer fikk anledning til å

komme med forslag til valgkomiteens arbeid i e-post utsendt 14. januar, og valgkomiteen

takker for alle innspill. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Leder:

Anniken Bjørnes (ikke på valg, valgt for 2 år i 2021)

Trøndelag fylkesbibliotek / Steinkjer videregående skole

Styremedlemmer:

Ane V. Øiesvold, (velges for 1 år - ny, har tidligere vært 1. vara) Inderøy bibliotek

Trond Hallem (velges for 2 år - ny) Verdal bibliotek

Morten Olsen Haugen (velges for 2 år - ny) kulturavdelingen Trøndelag fylkeskommune

Lisabeth Lind (ikke på valg, valgt for 2 år i 2021) Malvik bibliotek

Berit S. Nygård (ikke på valg, valgt for 2 år i 2021) Bærekraftsenteret, pensjonist Trondheim

folkebibliotek

Permisjon i 2022: Andrea Skogtrø Eggan (ikke på valg, valgt for 2 år i 2021), Oppdal bibliotek

Varamedlemmer styret

1. vara Johanna Seem, Grong bibliotek (ny, velges for 1 år)

2. vara Hanne Lium Aspås, NTNU (ny, velges for 1 år)

3. vara Jorun Fallin, Nord universitet (ny, velges for 1 år)

Valgkomité

Sølvi Eriksen Lind, Melhus bibliotek (ikke på valg, valgt for 2 år i 2021)

Lars Danielsen, Trondheim folkebibliotek (ny, velges for 2 år 2022-2024)

Ingrid Ericson, Trøndelag fylkesbibliotek (ny, velges for 2 år 2022-2024)

Revisorer

Grete Espeland, pensjonist (ikke på valg, valgt for 2 år i 2021)

Arnhild Tveikra, Trøndelag fylkesbibliotek (velges for 2 år – ny)



VINNER
NBF Trøndelags bibliotekpris 2020-21

Trøndelag fylkesbibliotek nominerer Liv Edel Berge og Torunn Tømmervold ved

Trondheim folkebibliotek til Bibliotekprisen 2020-21.

Fylkesbiblioteket nominerer Liv Edel og Torunn på grunn av det arbeidet og den

innsatsen de over lang tid har lagt ned, og legger ned, for å motvirke digitalt

utenforskap i Trondheim. I tillegg til innsatsen i egen kommune, har Liv Edel og

Torunn også spredt erfaringene fra arbeidet til resten av landet – som læring og

til inspirasjon for andre bibliotek.

Trondheim folkebibliotek har i mange år hatt en særlig satsing på å øke den

digitale kompetansen i samfunnet. Målet er å gjøre flere i stand til å forstå og å

kunne bruke ulike digitale tjenester, både offentlige og private. I 2016 etablerte

biblioteket et eget Læringssenter knyttet til arbeidet. Liv Edel var prosjektleder

ved oppstarten og videre framover, mens Torunn overtok som leder i 2021.

Hovedmålgruppe for tilbudet i Læringssenteret er:

• Personer med liten eller ingen kompetanse i bruk av digitale verktøy og

digitale tjenester.

• Personer som trenger hjelp til konkrete tjenester/oppgaver, f.eks sette

opp en CV, opprette en Digital postkasse, redigere et dokument.

De viktigste tilbudene fra læringssenteret er én-til-én veiledning i data og

digihjelp (drop-in tilbud i bibliotekets åpningstid) til innbyggerne.

Læringssenteret tilbyr også større kurs, i tillegg til kompetanseheving overfor

bibliotekets egne ansatte knyttet til bruk av digitale verktøy og tjenester.

Læringssenteret har et stort nettverk i Trondheim, og flere aktører har nå

kurstilbud i bibliotekets lokaler. Vi nevner Senior IKT og Caritas. Liv Edel og

Torunn har slik både etablert et læringsnettverk og et nettverksforum knyttet til

digitalt utenforskap. I nettverksforumet inngår blant annet Sintef Digital, som

forsker på denne tematikken.

Arbeidet Trondheim gjør har fått bred anerkjennelse også på nasjonalt nivå, og



er flere ganger brukt som eksempel i ei departementsoppnevnt gruppe for

Digital deltakelse. Liv Edel og Torunn deltok også i høring i forbindelse med

arbeidet med regjeringens strategi “Digital hele livet”. Denne strategien ble for

øvrig lansert på Trondheim folkebibliotek, noe som viser at bibliotekets satsning

er blitt lagt godt merke til også på departementshold.

Høsten 2021 har Liv Edel og Torunn samarbeidet med KS om å gjøre tiltaket

Digihjelpen bedre kjent i landets kommuner. De har blant annet arrangert flere

webinarer og deltatt i KS sin podcast. De bidro også på den nasjonale

servicekonferansen 2021.

Liv Edel Berge og Torunn Tømmervold har satt fokus på et viktig

samfunnsproblem, bidratt til å gjøre det mer kjent både blant ansatte i

folkebibliotek og hos kommunalt ansatte generelt, funnet løsninger, bygget

nettverk, bygget opp og gjennomført tilpassede kurstilbud for å gjøre

utfordringene mindre.

Som ansatt i folkebibliotek har alle et ansvar for å jobbe med digihjelp. Liv Edel

og Torunns innsats går likevel langt utover det man kan forvente. De har

gjennom praksis synliggjort biblioteket sin klare rolle og oppgave i samfunnet på

dette området, og gjort terskelen for deltakelse lavere for mange.

Fylkesbiblioteket mener at Liv Edel Berge og Torunn Tømmervold fortjener den

ekstra påskjønnelsen som ligger i NBF sin bibliotekpris.


