SMH årsmøte 2022.
Mandag 21. mars 2022.
Klokken 13:00 til 16:00 (inkl. faglig innlegg).
Grete Overvåg ønsket velkommen.
Antall deltakere: 23 (inkl. styret).
Faglig innlegg: Boolske operatorer og nærhetsoperatører i systematiske søk. Av Didrik TelleWernersen, USN.
Saksliste:
Kjell Tjensvoll informerte kort om Helsebiblioteket.no.
Ikke mye nytt om innholdet siden sist, men det store nye hos Helsebiblioteket er at de jobber
med ny nettside/plattform. Tjensvoll håper og tror det blir en forbedret brukeropplevelse.
Ingen endring av innholdet, strukturert på omtrent samme måte som før. Fagprosedyrene vil
dessverre ikke bli med over til ny nettside/plattform. Om en ønsker en «sniktitt» på hvordan
de nye nettside/plattform blir - se på forgiftninger hos helsebiblioteket.no. Ny
nettside/plattform vil være på plass rett etter påsken 2022.
1. Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.
Møteleder: Grete Overvåg
Referent: Gøril Tvedten Jorem
Protokollunderskrivere: Anna Kirsten Nygaard ved VID og Gro Heidi Råmunddal ved Vestre
Viken.
2. Årsmelding 2021
Marit Gjone Sandsleth gikk gjennom årsmeldingen.
Ingen innspill. Godkjent.
3. Regnskap 2021
Grete Overvåg gikk gjennom regnskap.
Tips fra Kjell Tjensvoll om UpToDate i Gaza: lurt å ta kontakt med ham og/eller
Helsebiblioteket.no. Kan få redusert pris om abonnementet sluses gjennom
Helsebiblioteket.no.
Ingen andre innspill. Godkjent.
4. Forslag til virkeplan 2022
Marit Gjone Sandsleth gikk gjennom virkeplan.
Ingen innspill. Godkjent.

5. Forslag til budsjett 2022.
Grete Overvåg gikk gjennom budsjettet for 2022.
Ønske fra styret om å ha en SMH-dag i 2022, og eventuelt et fullt SMH-arrangement (høsten)
2023. Har satt denne budsjettposten i 0 da vi tenker det vil ha et eget budsjett, men tar imot
tilbakemeldinger på dette. Vanlig at SMH gir bidrag.
Gro Heidi Råmunddal. Skru opp budsjettposten på kurs og seminar, for å indikere at dette er
noe vi ønsker å få til.
Siden inntekt rundt SMH-dagene i fjor er så stor – burde det inn i regnskapet? Gretes svar:
eksepsjonelt at det ble et så stort overskudd, forklaringen ligger nok i at det var en digital
konferanse. Et eventuelt overskudd fra årets konferanse vil synliggjøres i neste års regnskap.
Karianne Albrigtsen Aam. Utgifter til kurs og seminar burde oppjusteres om disse ønskes å
holdes fysisk. Forslag fra Grete: øke denne posten fra 1500kr til 10.000kr.
Anna Kirsten Nygaard. Innspill om inntekter fra SMH-dagene 2021: deltakeravgift trengs
ikke når det er digitalt, men hadde litt for å få startkapital til neste SMH-dagene. Er det
realistisk å dele ut så pass mye i stipend?
Sonja May Amundsen. Skal en få i gang et godt arrangement må en få en god keynotespeaker, og det koster litt. Vær obs på dette i forhold SMH-dag 2022. Er 10.000kr for mye?
Prisen på digitale kurs var litt høy, heller 100,- enn 500,- for medlemmer. Kurskomitéen
takket for innspillet, og tar det med videre.
Det er stramme reise- og konferansebudsjett ved flere bibliotek, greit å være obs på i forhold
til deltakeravgift. Styret oppfordrer medlemmer til å søk om stipend også på digitale kurs med
relativt lave kostnader.
Vibeke Saltveit. Interesse for hospitering hos hverandre med SMH som organisator?
Katarina Enne: spennende med hospitering!
Reisestipend: omfatter hospitering.
Sonja May Amundsen foreslår å øke støtten til SMH-dagen fra 5.000kr til 10.000kr.
Grete Overvåg redigerer budsjett med forslag, og legger det ut på nettsidene etter årsmøtet.
6. Innkomne forslag
Ikke kommet inn forslag til saker.

