Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, 20. april 2020
Sted: Zoom-møte over nett
Tid. 12.30-13-30
Tilstede: Katarina Einarsen Enne (leder), Margunn Haugland, Cecilie Lysell, Christine
Aasbø, Regine-Marie Goa Eliassen (referent)
Sak 9/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 10/20: Innkommet post
Nå har det kommet innkalling til NBFs årsmøte. Det blir digitalt den 26. mai.
Påmelding innen 11. mai. Vi tar et styremøte i forkant av påmeldingsfristen der vi
bl.a. kan se hvem av oss som har tenkt til å delta.
Sak 11/20: Økonomi
NBF Vestfolds saldo pr. 16. april 2020 var kr. 10.399,67.
NBF Telemarks saldo pr. 16. april var kr. 27.800.
Vi har altså en del penger på bok som kan gjøre det mulig å arrangere noe gratis for
alle etter hvert.
Sak 12/20: Signaturrett Brønnøysundregistrene (Leder og kasserer)
NBF Vestfold og Telemark er nå registrert i Brønnøysundregistrene.
For å opprette bankkonto må vi opprette signaturrett.
Vedtak: Styret vedtar at leder og kasserer får signaturrett.
Vi oppretter konto hos DNB. Vår kasserer Boudewijn Kerssemakers oppretter konto
for oss.
Sak 13/20: Vedtekter
Vi går foreløpig etter NBFs mønstervedtekter. Vi foreslår en frist på 1. oktober til vårt
styre på å opprette egne vedtekter. Cecilie, Margunn og Katarina tar ansvaret for
dette. Når det er gjort må disse sendes til NBF sentralt, og så tas det opp som sak på
neste årsmøte.
Sak 14/20: Kommunikasjon, herunder Facebook, hjemmeside og Basecamp
Basecamp – NBF sentralt har endret NBF Vestfold til NBF Vestfold og Telemark.
NBF Telemark hadde ikke mange dokumenter liggende inne hos seg, men det hadde
Vestfold, så da var det enklest å bare endre navn på Vestfolds område her. Her skal
vi ha arkivet vårt. Styret er lagt til, og vi legger til varamedlemmer etter hvert som vi
har etablert oss mer.
Hjemmesider – NBF jobber stadig med de nye hjemmesidene. Det foreslås at
styremøtereferater 2 år bakover i tid kan komme med videre på våre nye
hjemmesider, ellers skal det være mulig å få tak i eldre referater fra NBF sentralt eller
i arkivet vårt i Basecamp. Det er viktigere å samle sentrale dokumenter vedrørende
årsmøter og vedtekter osv. på hjemmesiden.

Facebook – Christine har snakket med Vibeke Stokka vedrørende sammenslåing av
to sider på Facebook.
Det er nødvendig å fastsette en tidsplan for posting på Facebook, og flere kan få
tilgang til å gjøre dette. Vi må først og fremst finne ut hva slags innhold vil skal poste
før vi bestemmer hvor ofte. Varamedlem Vibeke Stokka inviteres inn på neste
styremøte for å komme med innspill. For dem som er interesserte snakker vi om
dette i etterkant av neste styremøte.
Sak 15/20: Brev til Larvik kommune, Formannskapet
NBF Vestfold og Telemark sendte brev til Larvik kommune angående to saker i
formannskapet vedrørende Larvik bibliotek som ble unntatt offentligheten. Vi ønsker
at Larvik bibliotek og bibliotekmiljøet involveres i prosessen med gjenoppføringen av
bibliotekbygget.
Sak 16/20. Eventuelt
• Neste styremøte blir mandag 4. mai kl. 12.30.
• Styret må ta stilling til om vi skal ha bibliotekpris og/eller et stipend i nye NBF
Vestfold og Telemark, og at vi bør finne ut hva som er samlet praksis for de
forskjellige fylkeslagene.
• Hva med felles retningslinjer for korona? Kan vi spille inn til fylkesbiblioteket
eller NBF sentralt om mulighetene for å få laget dette? Margunn og Cecilie
skriver et forslag til et brev.

