
Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, torsdag 18. februar 2021 
 
Sted: Teams 
Tid: kl. 13.30-14.30 
Tilstede: Katarina Einarsen Enne, Regine-Marie Goa Eliassen, Christine Johansen Aasbø, 
Boudewijn Kerssemakers, Margunn Haugland, Cecilie Lysell 

 

Sak: 08/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Godkjent 

Sak: 09/21 Innkommet post  

Melding om at det er mulig å søke om aktivitetstilskudd hvis man ønsker det i løpet av 

året. 

Sak: 10/21 Økonomi  

Regnskap og budsjett gjennomgått og ønskede endringer gjort.  

Sak: 11/21 Årsmøte: årsberetning, regnskap, handlingsplan (m/arrangementer), 

budsjett, innkomne saker (bibliotekpris og vedtekter), valg  

Alt er i rute når det gjelder årsmøtet. Vi har ansvar for å finne valgkomité. Cecilie og 

Katarina jobber med saken.  

Styret har blitt enig om at det settes ned en arbeidsgruppe for å se på historien til NBF 

Vestfold og NBF Telemark. Katarina Enne har sagt seg villig til å sitte i denne 

arbeidsgruppen. 

Skien vgs. er interessert i å sette opp det planlagte arrangementet som ble avlyst, i løpet 

av høsten 2021.  

Appelsinia litteraturfestival har spurt oss om å bidra i forbindelse med en 

programpost/seminar i årets festival. Dette må vurderes nærmere, men vi ønsker i 

handlingsplanen for 2021 å jobbe med faglig utvikling i forbindelse med formidling til barn 

og unge. Forslag om å invitere fadderen vår, Siri Haga Torgersen, inn på første styremøte 

etter årsmøtet og ta opp saken da med fokus på hva som har blitt gjort i NBF tidligere og 

hva som er mulighetene? 

Sak: 12/21 Erfaringer fra styrearbeid i koronatiden  

Det har vært et spesielt år, og ikke optimalt med tanke på å bli kjent med et nytt styre. Det 

har også vært litt trist å måtte avlyse arrangementer, men vi ser med optimistisk blikk på 

fremtiden. Arrangementene er planlagte, det er bare å få gjennomført! 

Sak: 13/21 Eventuelt 

Ingenting til eventuelt. 

 

Referent: Regine-Marie Goa Eliassen 

 


