
Referat - STYREMØTE i NBF Trøndelag januar 2022 
 

Tid: Torsdag 20. januar 2022 klokka 10.00 – 12.00 

Sted: Teams 

Til stede: Berit S. Nygaard, Lise Jørstad, Andrea Skogtrø Eggan, Line C. Sirnes, Anniken Bjørnes 

 

Velkommen v/Anniken  

 

Søknad om aktivitetstilskudd for 2022 

 

Utgangspunkt: Mal for søknad om aktivitetstilskudd 2022 

 

 

Behandle stipendsøknader 

 

STATUS stipendtildeling 2022: 

10 000,- tidligere tildelt, overført fra 2020 og 2021 

7 000,- Overført fra 2021 

20 000,- Budsjett for 2022 

37 000,- SUM 

 

Ønsker å benytte tildelt stipend i 2022: 

5000,- Bodil Breivikås, Steinkjer – Bibliotekmøtet i Oslo. OK utbetalt. 

5000,- Karen B. Borud, Verdal – Bibliotekmøtet i Oslo. mars 2022. 

10 000,- SUM 

 

Utlysning av stipender til deltakelse på følgende arrangementer i 2022: 

• Det 78. norske bibliotekmøte i Oslo, 23.- 24. mars / Landsmøte NBF 25. mars 2022 

• Nordisk skolebibliotekkonferanse i Kristiansand, 1.-2. juni 2022  

Søknader: 

5000,- Johanna Seem, Grong – Bibliotekmøtet i Oslo 

5000,- Annbjørg Masdal Rømma, Åfjord folkebibliotek 

5000,- Janne Merete Balsvik Hoel, Rennebu folkebibliotek – Bibliotekmøtet i Oslo 

5000,- Berit Skillingsaas Nygård – Bibliotekmøtet i Oslo 

20 000,- SUM 

 

Vedtak: 

Alle fire innvilges. Gjenstår 7000,- på stipendbudsjettet. Vi røver å få med en eller to til på Nordisk 

skolebibliotekkonferanse i Kristiansand. 

 

Etterarbeid: 

Overføre beløpene til mottakerne v/Berit og Anniken 

 

 



 

NBF Trøndelags bibliotekpris – gjennomgang av innkomne kandidater og kåring av vinner 

 

Vedtak: 

Etter en gjennomgang av nominasjonstekstene, falt valget ned på Liv Edel Berge og Torunn 

Tømmerdal. Kåringen holdes hemmelig inntil utdelingen. Utdeling på årsmøtet for NBF Trøndelag, i 

mars 2022, på Trondheim folkebibliotek. 

 

Etterarbeid: 

Vi skriver pressemelding, som sendes ut umiddelbart etter offentliggjørelsen. 

Vi skal prøve å slå mynt kåringen, for å skape enda mer blest om det arbeidet de gjør, og formålet. 

 

VEDLEGG 

Statutter vedtatt på styremøte 21.12.21:  

Bibliotekpris vedtekter  

1. Tidligere NBF ST har delt ut Bibliotekpris hvert andre år siden 2002. NBF NT har ikke 

hatt tilsvarende.  

2. Norsk Bibliotekforening Trøndelag deler ut «Bibliotekprisen» til et bibliotek, 

enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Trøndelag.  

3. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i 

samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling 

og kulturopplevelse kan være kriterier for tildeling.  

4. Alle medlemmer i landsdelen kan foreslå kandidater. Forslaget må være begrunnet.  

5. Det sittende styre avgjør hvor ofte og når prisen skal deles ut.  

6. Prisen er på kr. 3000,- + statuett.  

7. Styrets budsjett skal dekke kostnadene til prisen.  

8. Jury for prisen er styret i NBF Trøndelag.  

9. Styret i NBF Trøndelag er ansvarlig for å lyse ut prisen. Utlysning skal skje innen 

31.12. året før tildeling.  

10. Kunngjøringer via NBF Trøndelag hjemmesider og facebookside, samt på nyhetsbrev 

til medlemmer.  

11. Juryens arbeid er konfidensielt og kan ikke overprøves.  

 

 

 

Forslag til NBFs bibliotekpris (sentralt) 

Vedtak: 

Foreslår for Trøndelag fylkesbibliotek å levere felles nominasjon: Liv Edel Berge og Torunn 

Tømmervold ved Trondheim folkebibliotek for det arbeidet og den innsatsen de over lang tid har lagt 

ned, og legger ned, for å motvirke digitalt utenforskap. 

 

Etterarbeid: 

Anniken tar det videre med fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes. 

 

VEDLEGG 



Utlysning: 

Norsk Bibliotekforenings pris deles ut til en person som har gjort en betydelig innsats for norsk 

bibliotekvesen! Prisen deles ut i tilknytning til foreningens Bibliotekmøte/landsmøte. Bibliotekmøtet 

avholdes 23.-24. mars 2022. 

Det er hovedstyret som utgjør juryen for prisen, og faggrupper og regionslag kan komme med forslag 

til kandidater. 

Forslag skal inneholde faktaopplysninger om kandidaten og sendes til leder Vidar Lund; 

vl@norskbibliotekforening.no 

Fristen for å sende inn forslag er 2 måneder før utdelingen, det vil si innen 23. januar 2022. 

 

Statutter for Norsk Bibliotekforenings pris  

Prisen ble stiftet i 1973. Statuttene ble vedtatt av NBFs hovedstyre 12. juni 1987, og sist revidert 28. 

oktober 2015. 

1. NBFs pris tildeles en person som har gjort betydelig innsats som har kommet norsk bibliotekvesen 

til gode. 

2. Prisen er en kunstgjenstand, og utdeles i tilknytning til Norsk Bibliotekforenings landsmøte. 

3. Norsk Bibliotekforenings hovedstyre utgjør juryen. Kandidatliste og vurdering er konfidensiell. 

Juryen kan beslutte å la være å utdele prisen, men ikke ved mer enn to påfølgende landsmøter. 

4. Alle styrer i Norsk Bibliotekforenings avdelinger og spesialgrupper, kollektivt tilsluttede 

organisasjoner, og hovedstyrets medlemmer kan komme med forslag. Forslag skal inneholde 

faktaopplysninger om kandidaten. 

5. Frist for forslag er 2 måneder før utdeling. Sekretariatet skal sørge for at denne fristen kunngjøres 

4 måneder før utdeling. 

6. Norsk Bibliotekforening dekker reise og ett døgns opphold for vinneren. 

7. Endringer i disse statuttene kan bare foretas av Norsk Bibliotekforenings hovedstyre. 

 

 

ÅRSMØTE 2022 – forberedelser: 

 

Fra mønstervedtekter for regionlag: 

Årsmøte avholdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. 

Årsmøtet skal kunngjøres med minst 1 måneds varsel. 

Saker som skal behandles må sendes styreleder innen 3 uker før årsmøtet. 

Innkalling og saksliste skal sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet. 

Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan for kommende periode, 

budsjettforslag og innkomne forslag. 

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité. Beslutninger treffes med alminnelig 

flertall. 

 
UTKAST: 

 

Innkalling: 

o Dato: xxxdag xx. mars kl. xx:xx, innkalling, forslag til saker, forslag til møteleder og 

sekretær/referent.  

https://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/04/Monstervedtekter-for-lokalavdelinger-NBF.pdf


o Sende ut årsmelding, aktivitetsplan, regnskap og budsjett til de som har meldt seg 

på, saker til årsmøte må meldes tre uker før årsmøtet.  

o Minne om kontingent 2022 må betales før årsmøtet (skrives i invitasjonen) 

o Sende ut Teams-lenke til de påmeldte 

 

Sakliste 

 
 

Årsmelding for 2021 

 
 

Møter 



 
 

2021 har vært preget av koronasituasjonen, med lite muligheter for fysiske treff, møter, eller 

arrangementer. 

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. 

 

(bilder fra Saupstad) 

Fysisk møte ble avholdt på Trondheim folkebiblioteks nyrenoverte avdeling Saupstad. 

 

Medlemmer 

NBF Trøndelag hadde ved utgangen av 2021 252 medlemmer, herav 180 personlige medlemmer, 5 

nye etter vervekampanje. 

 

 

Handlingsplan (se fjorårets under) 

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. 

 

To av våre 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 ble 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. 



 
 

Studietur 

(bilder fra Oslo-tur) 

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, og for NBFs medlemmer ble det også besøk 

og omvisninger ved Deichmans avdelinger på Tøyen og Lambertseter, samt Biblio Tøyen. 

 

Økonomi / Aktivitetsstøtte 2021 

 
 

Årsmøte 2021 

 
 

Et fint år for NBF Trøndelag, på tross av pandemi      



 

Vedtak: 

Utkast til årsmelding vedtatt. 

 

Etterarbeid: 

Sette inn bilder. 

 

 

Regnskap for 2021 

 

MAL fra 2021 

 INNTEKTER UTGIFTER 

NBF grunntilskudd 2021 16 000  

NBF aktivitetstilskudd 2021 34 000  

Egenkapital pr. 31.12.2021 46.511,32  

(Egenkapital pr. 1.3.2021)   

Styremøter, årsmøte, administrasjon  20 000 

Stipender (Studietur Deichman, Oslo)  20 000 

Bibliotekpris   3 000 

Medlemsmøter  16.5111 

Seminar  15 000 

Organisasjonsmøte i Oslo  12 000 

   

Reserve  10 000 

TOTALT 96.511,32 96.511,32 

   

 

 

Aktivitetsplan for 2022 

o Følge opp bibliotekpolitikk og bibliotekenes rammevilkår i hele fylket i tråd med 

målsettingen i NBF. 

o Utdeling av Bibliotekprisen for 2020-2021. 

o Arrangere medlemsmøter. 

o Medlemsverving. 

o Samarbeid med NFF Trondheim og omegn. Finne en fellesarena for medlemmer av 

NFF og NBF Trøndelag, gjennom felles arrangement. 

 

Budsjett for 2022 

 



MAL fra 2021 

 INNTEKTER UTGIFTER 

NBF grunntilskudd 2022 16 000  

NBF aktivitetstilskudd 2022 

(blir utbetalt når aktivitetene er gjennomført) 

34 000  

Egenkapital pr. 31.12.2022 46.511,32  

(Egenkapital pr. 1.3.2022 er …..)   

Styremøter, årsmøte, administrasjon  20 000 

Stipend (Bibliotekmøte og Nordisk skolebibliotekkonferanse)  20 000 

Bibliotekpris   3 000 

Medlemsmøter  16.5111 

Seminar  15 000 

Det 78. Norske Bibliotekmøte Oslo  12 000 

Nordisk skolebibliotekkonferanse i Kristiansand   

Reserve  10 000 

TOTALT 96.511,32 96.511,32 

   

 

 

 

Valg 2022 

 

Ny leder: 

•Anniken Bjørnes, Trøndelag fylkesbibliotek (ikke på valg) 

 

Nytt styre: 

•Lisabeth Lind, Malvik fb (ikke på valg) 

•Berit S. Nygård, pensjonist – tidligere Trondheim fb (ikke på valg) 

•Andrea Skogtrø Eggan, Oppdal fb (ikke på valg) 

•Line Cecilie Sirnes, NTNU (går ut eller stiller til nyvalg) 

•Lise Jørstad, Frosta fb (går ut eller stiller til nyvalg) 

 

Vara: 

1. Erik Fløan, journalist/lokalhistoriker (går ut eller stiller til nyvalg) 

2. Ane V. Øiesvold, Inderøy fb (går ut eller stiller til nyvalg) 

3. Frank Hordjik, Ørland fb (går ut eller stiller til nyvalg) 

 

Valgkomite 

Sølvi Eriksen Lind, Melhus fb (ikke på valg) 

Berit Fikse, Verdal fb (går ut eller stiller til nyvalg) 



Morten Olsen Haugen (går ut eller stiller til nyvalg) 

 

Revisorer 

Grete Espeland, pensjonist (ikke på valg) 

Øivin Stav, pensjonist (går ut eller stiller til nyvalg) 

 

 

  

  

Referat v/Anniken Bjørnes 21.01.2022  


