
Referat fra styremøte i NBF, Faggruppe fjernlån og referanse  

27.10.22 kl. 13.00 - 14.30 

Til stede: Torild, Helen, Magnus, Marie, Lene og Vigdis 

Lillestrøm bibliotek 

1. Referat fra møtet 29.08.22, og evt. oppfølging 

Oppfølging: 

Sak 2: Oppfølging webinar-planer med Trøndelag fylkesbibliotek (styresak fra referat 03.02.22): Vi 
har ikke hørt noe fra Trøndelag fylkesbibliotek og har nok av andre saker, så vi lar dette bero. 

Sak 3: E-posthenvendelse ang. NordILL conference 2023: NB vil ikke være medarrangør og vi som 
styre kan ikke stå alene som arrangør. Vi har derfor sagt nei til henvendelsen. 

Referat godkjent. 

2. Deichman - fjernlånstjenesten 

Notatet «Behov for endringer i fjernlånssystemet?» fra møte i NBs Strategisk råd ble sendt på e-post 

til styret og må leses i etterkant. Helen refererte fra møtet, og saken ble diskutert: 

- Man bør tenke prinsipielt rundt spørsmålet «Hva er fjernlån i 2022?» 

- Bør man innføre begrensninger rundt lånerinitiert fjernlån i Biblioteksøk? 

- Dette er en stor sak, og vi må vente på overordnede konklusjoner. 

 

3. UH-bibliotek og biblioteksøk (søke/lånemuligheter fra UH-bibliotek til folkebibliotek 

Pr. i dag kan UH-bibliotek (med biblioteksystemet Alma) ikke låne bøker fra folkebibliotek via 
Biblioteksøk. Ifølge Sikt er det mulig å gjøre noe med dette, men det krever ressurser og prioritering. 
Helen snakker med Erling Fossan i Sikt om dette, og spesifikt om muligheten for å ta i bruk den nye 
SRU-protokollen, i stedet for NCIP. 

Mellomløsningen består i å bestille fjernlån fra Alma ved å legge det aktuelle folkebiblioteket til som 
partner. De fleste folkebibliotek støtter NCIP-protokollen. Bestilling sendes da via den, direkte inn i 
biblioteksystemet til folkebiblioteket, dvs system-til-system. 

4. Eventuelt 

- Torild jobber fortsatt med å få registrert riktig informasjon om styret vårt i 
Brønnøysundregisteret. 
- Det ser ut til at DNB nå har registrert Marie som ny kasserer i styret. 
- Etter Organisasjonsdagene sender Torild og Vigdis reiseregning til NBF sentralt, mens 
resten av styret sender den til styret vårt v/ Marie. 
 
 
02.11.2022 
Vigdis Holtet 


