
Referat fra styremøte i NBF, faggruppe fjernlån og referanse 

3/2-2022, kl 10.00 – 11.30 

Til stede: Bente, Ellen, Eva, Helen, Håkon 

Teamsmøte 
 

1. Referat og oppfølging fra forrige møte 

Oppfølging kommer som egne saker i dette møtet. Referat godkjent. 

 

2. Webinar-planer i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. Hvor står vi? 

Ellen har snakket med Arnhild Tveikra på fylkesbiblioteket. Vi venter på en mer presis bestilling 

angående innhold på webinaret. Aktuelle tema: Fjernlånsstatistikk fra bibsok.no, en praktisk 

gjennomgang av søk og bestilling i biblioteksøk både fra UH-bibliotek og folkebibliotek og 

Depotbibliotekets overgang til Bibliofil. Aktuell tid: Etter Bibliotekmøtet 23.-24. Mars. Det gir oss god 

anledning til markedsføring av webinaret. 

Gruppen diskuterte om saken revidering av “Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek 

(17.06.2014)” hører hjemme her, men konkluderte med at saken eventuelt kan tas opp som eget 

webinar/seminar på et seinere tidspunkt.  

3. Søknad om aktivitetstilskudd – frist 1. februar. 

Vi fikk utsatt fristen en tid, i tilfelle webinaret skulle bety kostnader for gruppen vår. Ved nærmere 

ettertanke regner vi med at det ikke gjør og søker derfor ikke om aktivitetsmidler denne gang.  

4. Årsmøte – praktisk gjennomføring.  

Årsmøtet planlegges fysisk gjennomført onsdag 23. mars kl. 16.30-17.30. Det er reservert rom for 

oss på Clarion Hotel  the  Hub i Oslo der hele Bibliotekmøtet skal finne sted. Spesialgruppen betaler 

for styremedlemmenes reise. Ellen sender årsmeldingen ut til gruppen før nettpublisering. Regnskap 

og budsjett sendes til Ellen av Helen. All nødvendig dokumentasjon gjøres tilgjengelig via nettsiden 

når de er ferdigstilte. Innkalling sendes ut til medlemmer per epost en mnd i forkant av møtet der vi 

også opplyser om at saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes til Ellen per epost, med frist 18. 

mars. Valgkomiteen har kontroll på sitt arbeid.   

5. Virkeplan 2022-2024 

På årsmøtet skal styret også ha klart et forslag til ny virkeplan. Ved gjennomgang i møtet 

konkluderte gruppen med at statistikk bør legges til i punkt 3. Vi ønsker også å synliggjøre 

bærekraftsmålene og tenker litt på om vi vil legge inn et nytt punkt i planen. Dette avgjøres via epost 

mellom gruppemedlemmene. 

1. Følge med på, og delta i, arbeidet som gjøres i ulike nasjonale bibliotekløsninger 

(eksempelvis Biblioteksøk og Oria) særlig i tilknytning til fjernlånstrafikk, 

dokumentflyt og statistikk. 

Nytt punkt: Ha fokus på FNs bærekraftsmål i fjernlånssammenheng. 



 

6. Eventuelt 

Status Depotbiblioteket: Det går greit med overgangen til Bibliofil, det kommer mange bestillinger. 

Litt innkjøringsproblemer med bestillinger fra Alma-bibliotek. Sikt (https://sikt.no/) og Bibliotek-

Systemer AS jobber med saken. 

 

 

 

 

4. februar 2022 

Eva Gjuvsland 
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