Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, torsdag 14. januar 2021
Sted: Teams
Tid: kl. 13.00-14.30
Tilstede: Katarina Einarsen Enne, Regine-Marie Goa Eliassen, Christine Johansen
Aasbø, Boudewijn Kerssemakers, Margunn Haugland

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 02/21: Innkommet post
Ingen innkommet post.
Sak 03/21: Økonomi
Fakturaen på markedsføringsmateriellet har kommet, og det kjøres på regnskapet for
2020.
Katarina og Boudewijn går gjennom regnskapet som er litt annerledes i år pga
samkjøring av to lokallag. Utfyllende noter er viktig i denne forbindelse, i tilfelle det
kommer spørsmål til regnskapet senere. Styret godkjenner før det sendes videre til
revisor.
Sak 04/21: Årsmøte: Virkeplan, budsjett, valg, vedtekter og sak bibliotekpris.
4. mars passer for de fleste av oss i styret, Ann Berit Hulthin som skal kjøre møtet for
oss via Zoom-kontoen til NBF og Vidar Lund som vil informere.
Tidligere har vi snakket med BF om å ha felles møte med dem, og om Kim Tallerås
kan komme og snakke om ny programplan for bachelorstudium i bibliotek- og
informasjonsvitenskap på OsloMet.
Skal vi dette året få dette med på programmet, eller skal vi holde oss til Vidar Lund
pluss årsmøtet? Enighet om at vi holder oss til Vidar Lund i tillegg til årsmøtet og at
det nye styret kan ta stilling til om dette skal tas opp igjen senere.
Den kommende valgkomiteen består av 4 stk. Siden det er så tidlig etter
sammenslåing av to fylker ønsker vi å ha to representanter fra hvert av de gamle
fylkene, men det er ikke nødvendigvis sikkert dette trenger å fortsette senere.
Mønstervedtektene er helt greie, vi trenger ikke nødvendigvis å ha egne vedtekter.
Det er rimelig mange andre lokallag som holder seg til mønstervedtektene i stedet for
å lage egne, så det er ikke sikkert det er nødvendig å lage mer arbeid enn
nødvendig. Gamle Vestfold hadde bl.a. definert antall på hvor mange som skal sitte i
styret og i valgkomitéen.
Pga koronasituasjonen er vi ganske nøkterne i planleggingen fremover, både når det
gjelder budsjett og arrangement. Vi har en del penger på bok fortsatt også pga
situasjonen som har vært.

Sak 05/21: Arrangement (Virkeplan/Handlingsplan)
Handlingsplan 2021 – vi ønsker å ha medlemsmøter, men vi må sette dette i lys av
korona. Vi må være realistiske og innse at fremtiden fortsatt er usikker. Vi håper vi får
til en fysisk samling i løpet av året, kanskje.

Vi setter opp panelsamtalen vi har planlagt med Skien vgs. så snart
koronasituasjonen tillater det.
Skal vi sende konfekt via NBT til alle bibliotek i Vestfold og Telemark med en liten
hilsen av typen: «takk for at dere holder åpent når alle andre har stengt, heia stå
på»? Dette må inn på budsjettet. Cecilie tar ansvar for å sende ut, Margunn og
Christine skriver forslag til tekst. Inkludere noe om å bli medlem?
Katarina sender forslag til handlingsplan i løpet av neste uke.

Sak 06/21: Kommunikasjon. Hjemmesiden, Facebook
Katarina, Christine og Regine møttes tidligere i januar for å se på mulighetene for å
gjøre endringer på nye sider. Vi vil legge ut sakene til årsmøtet her snart – kanskje
som et arrangement.
Christine har hovedansvar for Facebook frem mot årsmøtet, men alle kan melde inn
saker til henne som kan legges ut.
Vi må sende ut en formell invitasjon til årsmøtet i et medlemsbrev og på
hjemmesidene/Facebook.

Sak 07/21: Eventuelt
Tønsberg og Færder bibliotek ved Tone Moseid ønsker at hedring av Anders Rørholt
skjer på hovedbiblioteket den 9. mars kl 18. Katarina sier noen ord. Forslag til noe å
gi i gave for anledningen?
Se sak 52/20 for mer informasjon.
Vi tar et kjapt styremøte om ca. to uker, pluss et ordinært styremøte i uke 7. Christine
sender en Doodle.

Referent: Regine-Marie Goa Eliassen

