
Referat fra styremøte i NBF, Faggruppe fjernlån og referanse 

29.08.22 kl. 10.00 - 11.00 

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

Teamsmøte 
 

1. Referat fra møtet 30.05.22, og evt. oppfølging 

Godkjent 

2. Oppfølging  webinar-planer med Trøndelag fylkesbibliotek (styresak fra referat 03.02.22) 

Helen følger opp saken og finner ut hva som tidligere er kommunisert. 

3. E-post henvendelse ang. NordILL Conference 2023  

Norge må arrangere konferansen i stedet for Island. NB spurte NBF Faggruppe Fjernlån og 
referanse pr e-post i mars om vi kan være arrangører. (I 2014 arrangerte faggruppen NordILL 
sammen med to fylkesbibliotek – Akershus og Troms). 

Helen kontakter Svein Arne Tinnesand (NB) og sonderer hva som har skjedd siden mars. Vi 
trenger en forventningsavklaring. 

4. Organisasjonsmøte NBF 27.-28. oktober 2022 

Påmeldingsfrist fredag 30.09. 

Vi prøver å ha et fysisk styremøte i forkant av Organisasjonsmøtet, som begynner kl. 

15 torsdag 27.10. 

Vi får dekket alle utgifter til reise og opphold for to personer gjennom NBF sentralt. 

Utgiftene for resten av styret dekkes av styrets midler. Vi legger ut selv og får 

refundert våre utlegg. Hver og en sjekker om de kan reise. 

5. Eventuelt 

a) Deichman – fjernlånstjenesten 

Deichman sendte oss i vår et brev ang. endring av fjernlån derfra. Dette nådde styret 
først i dag, og ble diskutert.  

Saken: Pga økte transportkostnader, og et fem ganger større fjernlån enn innlån, 
skjermer Deichman fjernlån av følgende materiale (som kan lånes fra Depot, NB): 
Bøker på norsk, tegneserier og medier påført siste tre år. 

Momenter i diskusjonen: 



• Biblioteksøk fungerer etter prinsippet om å henvise til det geografisk 
nærmeste bibliotek som har boken. Deichman ønsker at Depot skal være 
først. Dette bryter med prinsippet. 

• I gruppen/styret må vi ta på oss interessehatten. Hvem skal vi representere? 

• Tiltaket har ikke hatt stor effekt hos Deichman foreløpig. 

• Ikke miljøvennlig å transportere bøker som vi har selv. Lånere sniker i køen 
når eget bibliotek har boken utlånt. 

• Loven sier at hvert bibliotek skal ha et selvforsyningsnivå. Vi har et 
beundringsverdig godt lånesamarbeid i Norge. Viktig å bevare det, med tanke 
på vårt omdømme. Være konkurransedyktige i møte med salg av bruktbøker. 

• Mulig å få støtte NBT-utgiftene sentralt (NB)? 

b) Brønnøysundregisteret – Registrering av nye medlemmer og endring av roller er 
ennå ikke fullført.  

c) Info fra Hege: Hun starter i ny jobb 1. sept. og går over til museumssektoren. Hun vil 
ikke delta på hvert styremøte, men kan stille som vararepresentant ved behov. 

 

29.08.22 
Vigdis Holtet 

 

 

 

 


