
Styremøte for NBF Trøndelag 19.09.2022 på Verdal bibliotek 

Til stede: Berit, Hanne, Trond, Morten, Johanna, Anniken (referent) 

 

INNKALLING 

Første vara innkalles fast, andre og tredje vara er også velkommen til å være med. 

På kopi: 2. vara og 3. vara, samt Andrea og Lisabeth som har permisjon fra styret. 

 

SAKLISTE 

1. Velkommen til Verdal bibliotek v/Trond 

 

2. Aktivitetsplan for 2022 - gjennomgang og status 

-Årsmøte 2022 med utdeling av bibliotekprisen i Trondheim i mars. 

-Stipender for inneværende år, utdelt i sammenheng med Norsk bibliotekmøte og Nordisk 

skolebibliotekkonferanse. 

-Vervekampanje ut mot skolebibliotekarer; få stipend til å delta på Nordisk skolebibliotekkonferanse. 

Dessverre ingen nye medlemmer. 

-Nasjonal bibliotekdag; NBF-styret markerte dagen på Melhus bibliotek, Berit fra stryet var der og 

delte ut blomster til en representant fra frivilligheten, knyttet det til Frivillighetens år, mediedekning i 

Gaula og Trønderbladet. De opprinnelige planene ble avlyst grunnet tid og kapasitet; arrangement 

knyttet til pilegrimsvandringen, i samarbeid med Melhus bibliotek. Et slikt arrangement krever mye 

innsats, og med flere fra styret. 

-NBF Organisasjonsmøte 27.-28. oktober på Lillestrøm bibliotek: Berit skal delta uansett, Johanna blir 

med fra styret, kanskje også Morten. Ane forespørres. 

-Politisk arbeid - Samkjøre med Nasjonal bibliotekdag 2023: Politisk debatt, utdeling av rose/jekk, 

samarbeide med lokalt bibliotek – sende ut forespørsel til kommuner der det trengs et løft. 

-Se litt på statistikk, status i kommunene, sende ut følere om det er noe sted vi kan bidra til å sette 

biblioteksaker på kartet. 

Vi kjører to taktikker parallelt: proaktiv - fremme positive saker i media, samtidig som vi setter 

budsjettkutt o.l. på agendaen. 

-Styremøter så langt: 24.8. digitalt, 19.9. fysisk på Verdal bibliotek 

 

3. Saker som kan være aktuelle å jobbe med ut over aktivitetsplanen 

Bokbussen 

-Etterspørre oppfølging til vedtak i Hovedutvalg Kultur i Trøndelag 07.02.3019: 

Hovedutvalg for kultur har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 20/19 

Hovedutvalg for kultur fattet følgende vedtak 

1. Trøndelag fylkeskommune ønsker å videreføre samarbeidet med Sametinget knyttet til samisk 
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litteratur og språk, og ber om et tilskudd på kr 500 000 for å ivareta satsingen knyttet til 

bokbussdriften i Trøndelag. 

2. Trøndelag fylkeskommune vil i dialog med samiske miljø representert ved Samisk råd i Trøndelag, 

aktuelle kommuner og fylkeskommuner se på framtidig innretning av et samisk tilbud knyttet til 

bokbussdriften i Trøndelag. Det vil legges fram en ny sak om dette basert på framforhandlet avtale 

med Sametinget fra 2020. 

Behandling - Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

4. Eventuelt 

Samarbeid med NFF – sette på dagsorden på et senere møte. Mangelfullt mtp styre og stell, også 

nasjonalt. Hanne undersøker litt rundt ståa. 

 

5. Bestemme møteplan for høsten 

Styremøte/medlemsmøte: Vi sjekker aktuelt bibliotek/kommune å sette i søkelyset nå ifm 

budsjettarbeid, og holder et styre-/medlemsmøte der. Og tar det derfra. 

 

Leder i Bladet 27.08.2022: 

  


