
Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, tirsdag 15. desember  

Sted: Teams 

Tid: kl. 09.00-10.00 

Tilstede: Katarina Einarsen Enne, Cecilie Lysell, Boudewijn Kerssemakers, Christine 

Johansen Aasbø, Margunn Haugland, Regine-Marie Goa Eliassen 

 

Sak 54/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden godkjent.  

Sak 55/20: Innkommet post 

Ny organisasjonshåndbok har blitt lagt ut på Basecamp, fint hvis alle tar en titt. 

Fortell en god bibliotekhistorie, #mittbibliotek, Christine la ut på Facebook. 

Kommuneøkonomi, mer om dette kommer på årsmøtet. 

Medlemsverving, twist/konfekt til alle bibliotek? 

 

Sak 56/20: Bibliotekpris 

Veslemøy Grinde, Vibeke Stokka og Cecilie har jobbet med dette.  

Hva skal prisen være? Hvor ofte? Enighet om annethvert år, og at hvem som helst 

kan nominere kandidater. Også forslag om at hvem som blir nominert ikke trenger å 

offentliggjøres, bare vinneren blir offentliggjort. Juryen kan bestå av to medlemmer 

fra styret og tre eksterne.  

Gjør det slik som Vestfold har gjort tidligere, ingen vits i å finne opp kruttet på nytt. 

Deles ut på årsmøte. Det blir juryens oppgave å bestemme premien, men styret 

bestemmer budsjettet. Vestfolds premie har tidligere vært et innrammet trykk av 

Svein Nyhus. Dette må inn i budsjettet. Vi kan gjerne fortsette med premie av lokale 

kunstnere. Dette sendes ut som saksfremlegg til årsmøtet.  

Viktig med markedsføring i god tid i forkant slik at vi får inn nok nominasjoner. Vi må 

ha lav terskel for nominasjoner! 

Hvem skal sitte i en jury? Dette tas opp igjen neste møte i januar.  

 

Sak 57/20: Valgkomite 

Siri Haga Torgersen, Agnete Hafskjold og Oxana Qvam er i valgkomiteen.  

Neste års valgkomité: Vi ønsker to stk fra hvert sitt gamle fylke, og at vi putter dette i 

de nye vedtektene.  



 

Sak 58/20: Økonomi, herunder markedsmateriell og roll-up og søknad om 

aktivitetstilskudd 

Vi søker om å få dekket utgiftene for årsmøtet tidligere i år, ca. 10 000kr. 

Aktivitetstilskudd for 2021 tar vi senere.  

Forslag til regnskap. Spesielt pga to kontoer som gikk sammen. Boudewijn og 

Katarina samordner med Ann Berit. 

Roll-up og penner er bestilt, og blir levert rundt nyttår. 

 

Sak 59/20: Arrangementer, digitale medlemsmøter, Zoom 

Det digitale årsmøtet kjøres fra Oslo med avstemming. NBF låner oss sin Zoom. 

Forslag om å invitere Vidar Lund og Ann Berit Hulthin som et slags faglig program før 

dette årets årsmøte. Er det noen som har lyst til å spørre NBF sentralt spørsmål om 

budsjettsituasjonen i kommunene, få klarhet i hva som er fagforeningers ansvar og 

hva som er NBFs jobb? Medlemmene kan sende inn spørsmål på forhånd. Et digitalt 

zoommøte med dem først, pause, så digitalt årsmøte etterpå. 

 

Sak 60/20: Årsmøte, herunder vedtekter 

Slutten av februar, begynnelsen av mars, ikke uke 8 (vinterferie). Katarina sjekker 

med Vibeke for dato. 

Når det gjelder vedtekter er det ikke lenger nødvendig for lokallag å ha egne. I den 

nye organisasjonshåndboken sier de at mønstervedtektene gjelder med mindre man 

har vedtatt noe eget. Vi trenger kanskje ikke å gjøre det mer komplisert enn vi må, så 

kanskje vi rett og slett skal holde oss til mønstervedtektene? Vi vedtok ingenting ang. 

vedtekter på forrige årsmøte, så da gjelder mønstervedtektene for oss nå. Skal vi 

bare holde oss til dem og slippe den jobben å lage egne? Da informerer vi i så fall 

bare om dette på neste årsmøte. 

 

Sak 61/20: Kommunikasjon. Hjemmesiden, Facebook.. 

Det er færre muligheter med de nye hjemmesidene. Katarina, Christine og Regine 

skal kikke mer på hva vi kan gjøre etter jul. Fristen for det som ligger på gamle 

nettsider er ut januar. 

 

Den nye medlemsvervingen - kan dette være en sak på Facebook? Dette må kanskje 

også inn på hjemmesiden?  



 

Sak 62/20: Eventuelt 

Hedring av Anders Rørholt - Katarina og Tone Moseid tar opp tråden etter jul.  

Cecilie foreslår å kjøpe inn konfekt/twist til alle bibliotek. 

 

 

 

Referent: Regine-Marie Goa Eliassen 

 


