
Referat felles styremøte NBF Vestfold og 
NBF Telemark 13. januar 2020 
Sted: USN Bakkenteigen 
Tid: 1330-1500 
Tilstede: Christine Aasbø (NBF-V), Regine-Marie Goa Eliassen (NBF-V), Katarina Einarsen 
Enne (NBF-V), Margunn Haugland (NBF-T), Cecilie Lysell (NBF-T) via Skype, Trine Martens 
(NBF-V) og Frida Faye-Lund Sandvik (NBF-V) 
Referent: Frida Faye-Lund Sandvik 
 
Sak 1 Nytt navn på vårt nye regionlag. 
 
Sak 2 Årsmøte 

• Tirsdag 3. mars på USN, Bakkenteigen 

• Mat kl. 15. Ingen egenandel. Vi bestiller fra Elisabeth Andersen (kantina USN). Vi vurderer ut 
fra antall påmeldte hva vi bestiller. 

• Vi setter påmeldingsfrist til 14. feb. (= uke 7) med ev. utvidelse til 24. feb. (25. er frist for 
bestilling av mat) 

• Rom på Bakkenteigen er reservert 

• Faglig program 12.00-15.00, deretter er det årsmøte(r) 
o Frode Bakken, Lørdagsuniversitetet (20 min.) 
o Mette Gjerdrum, (Fylkesbiblioteket) sier noe om sammenslåing/samarbeid (15-20 

min.) 
o Anita H. Evensen (Fylkesbiblioteket), Kristin Østerholt (USN) og Rigmor Haug (Larvik 

bibliotek) – Snakke om samarbeid mellom ulike bibliotek. Panelsamtale. Erfaringer – 
hva har fungert/hva har ikke fungert. Framtiden? Tid, penger mht. ulike 
sektorer/forvaltningsnivå? Morgendagens veileder, 23 ting, Campus Larvik. (30 min.) 

▪ Til medlemsinvitasjon: Samarbeid mellom ulike typer bibliotek. Vi har invitert 
Anita H. Evensen (Fylkesbiblioteket), Kristin Østerholt (USN) og Rigmor Haug 
(Larvik bibliotek) til panelsamtale. 

o Lesing. Hvorfor er lesing viktig i alle aldre? Sommerles – Møreforskning. Hvilken 
effekt har Sommerles? Pernille Slotte Hjermann? (20 min.) Trine prøver å finne noen 
som kan si noe om lesing/lesekompetanse på ungdomsnivå (vgs?) (30 min.) 

o Omvisning (20 min.) 
 
= Totalt: 2 t. 20 min. 
 

• Årsmøtedokumenter: 
o Regnskap – Vestfolds er nokså klart. Skal ha en kommentar ang. felles arr. med BF. 
o Felles handlingsplan, budsjett og søknad om aktivitetstilskudd (+ virkeplan) 

▪ Arbeidet er i gang. Vi må tenke at nå er vi to som slås sammen. Skal ikke få 
mindre tilskudd selv om vi er sammenslått. Det er Bibliotekmøte i 2020. Vi 
sender leder på møtet. 

▪ Samarbeide med BF, og andre fagforbund der bibliotekansatte er 
medlemmer, om et felles møte/arrangement 1. sept. Mulige temaer: 

• Oppfølging av kommune- og fylkessammenslåingene. 

• Muligheter i nye kommuner og fylker. 

• Nytt i bibliotekutdanninga 

• Nasjonal bibliotekstrategi i praksis 



▪ «Hyggemøte» til jul? Noe á la Bli kjent-arrangementet i 2019.  

Katarina sender ut forslag til handlingsplan og virkeplan til oss. Vi må passe på å svare opp 
disse. 

Vi skal ha felles søknader, budsjett osv. Dette skal sendes innen 1. feb. 

Sak 3 Valg og valgkomite 
 Komiteene er i sving. 
 
Sak 4 Bibliotekpris 

Det nye styret må ta stilling til Bibliotekpris og stipender videre. Det blir ikke utdelt 
Bibliotekpris i 2020. 

 


