
Protokoll for årsmøte 2022 i NBF Vestfold og Telemark 
 

Tid: Torsdag 10.03.2022 kl. 13.00-14.30 

Sted: Digitalt via Zoom 

Antall deltakere: 12 (av disse 11 stemmeberettigede) 

 

Sak 1: Åpning og konstituering v/ leder Regine-Marie Goa 

Valg av møteleder: Karoline Askheim 

Valg av referenter: Siri Haga Torgersen og Katarina Enne 

Valg av underskrivere av protokoll: Ingen meldte seg. Styret får fullmakt til å spørre to personer blant 

møtedeltakerne i etterkant av årsmøtet.  

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

 

Sak 3: Årsberetning 2021 

Årsberetningen ble lagt frem av leder Regine-Marie Goa, og ble godkjent uten kommentarer.   

 

Sak 4: Regnskap 2021 

Regnskapet ble lagt frem av kasserer Tine Holth Brun, og ble godkjent uten kommentarer.  

 

Sak 5: Innkomne saker 

Ingen innkomne saker 

 

Sak 6: Handlingsplan 2022 

Handlingsplanen ble lagt frem av Cecilie Lysell. Spørsmål om status for Bibliotekprisen: Leder 

orienterte om at arbeidet er i gang, og juryen er snart på plass.  

Det kom innspill om at styret burde ha en satsning på kommunikasjon via sosiale medier. Følgende 

tilleggspunkt til handlingsplanen ble foreslått:  

Økt satsning på kommunikasjon i sosiale medier for å øke rekrutteringen til foreningen og øke 

engasjementet. Styret setter ned en hovedansvarlig for satsningen. 

 



Handlingsplanen ble vedtatt med dette tilleggsforslaget.  

 

Sak 7: Budsjett 2022 

Budsjettet ble lagt frem av kasserer Tine Holth Brun. Det budsjetteres med et stort underskudd, noe 

som skyldes en relativt stor egenkapital. Kommentar om at det er positivt at styret budsjetterer med 

en fysisk bibliotekfest, etter en lang periode med pandemi og smitteverntiltak.  

Budsjettet ble vedtatt uten ytterligere kommentarer.  

 

Sak 8: Valg 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre og styrets innstilling til ny valgkomite ble lagt frem av leder 

Regine-Marie Goa. Alle valg ble gjort ved akklamasjon. Følgende ble valgt: 

Leder: 

Ragnhild Ferstad Beaudreau, 2022 (ny)  

Styremedlemmer: 

Cecilie Lysell, Skien bibliotek, 2021-2022 (ikke på valg) 

Tine Holth Brun, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2021-2022 (ikke på valg) 

Trine Martens, Universitetet i Sørøst-Norge, 2021-2022 (ikke på valg) 

Vibeke Stokka, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, 2021-2022 (ikke på valg) 

Varamedlemmer til styret: 

Tina Malen Hansen, Horten bibliotek, 2022-2023 (ny) 

Tina Rüppel Alvestad, Skien videregående skole, 2022-2023 (gjenvalg) 

Marie Chetwynd Eikeland, Bibliotek-Systemer AS, 2021-2022 (ikke på valg) 

Carl Bodenhagen, Skien bibliotek, 2021-2022 (ikke på valg) 

Revisorer: 

Britt Døvle Larssen, Holmestrandbibliotekene, 2022-2023 (ny) 

Live Bommen Johnsen, Skien bibliotek, 2021-2022 (ikke på valg) 

Styrets innstilling til valgkomité: 

Elin Fjellheim, Andebu bibliotek, 2021-2022 (ikke på valg) 

Agnete Hafskjold, Skien bibliotek, 2021-2022 (ikke på valg) 

Regine-Marie Goa, Tønsberg og Færder bibliotek 2022-2023 (valgt for ett år, 2022) 

 



Styret kommenterte at valgkomiteen minimum skal bestå av 3 personer, men at det bør være 4 

personer. Det bør være to representanter fra gamle Vestfold og to fra gamle Telemark, da foreningen 

er nylig sammenslått. Det har ikke vært mulig å oppfylle dette i år. Styret oppfordres til å finne en 

person fra gamle Telemark i etterkant av årsmøtet, og får fullmakt av årsmøtet til å gjøre dette. 

Leder takket av alle som går ut av styret, og ble selv takket av for innsatsen. 

Årsmøtet ble hevet 13.50.  

I etterkant av årsmøtet ble det holdt et faglig foredrag av Didrik Telle-Wernersen om boolske 

operatorer og nærhetsoperatorer i systematiske søk.  

 

Siri Haga Torgersen    Katarina Einarsen Enne 

Ref.      Ref. 

(sign.)      (sign.) 

 


