
Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, 4. mai 2020 
 
Sted: Zoom-møte over nett 
Tid. 12.30-14.00 
Tilstede: Katarina Einarsen Enne (leder), Margunn Haugland, Cecilie Lysell (nestleder), Vibeke Stokka, 
Christine Aasbø, Frafall: Regine-Marie Goa Eliassen og Boudewijn Kerssemakers. 
 
 
Sak 17/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 18/20: Innkommet post 
Ingen saker. 
 
Sak 19/20: Økonomi 
Klargjøring i forhold til Brønnøysundregistrene. Vi viser til sak fra forrige styremøte 20. april. Sak 
12/20: Signaturrett Brønnøysundregistrene (Leder og kasserer) 
Vedtak i saken 12/20: Styret vedtar at leder og kasserer får signaturrett.  
 
Styret presiserer at leder og kasserer skal ha signaturrett hver for seg. 
Det er en del praktiske og administrative saker i forbindelse med sammenslåingen, og vi ønsker at 
det skal være enkelt å forholde seg til bank og konto. Både kasserer Boudewijn Kerssemakers og 
leder Katarina Einarsen Enne skal ha tilgang til konto, og begge følger med regnskap/aktiviteten.  
 
Sak 20/20: Bibliotekpris, stipend, samlet praksis 
Styret ønsker at NBF Vestfold og Telemark oppretter bibliotekpris og stipend. Vi snakket om frekvens, 
eventuelt annet hvert år etc. Saken tas opp på styremøte i september eller oktober. Arbeidsgruppen 
for Bibliotekprisen i Vestfold inviteres til kommende møte. 
 
Sak 21/20: Kommunikasjon, herunder Facebook, hjemmeside og Basecamp 
Hjemmesiden og Basecamp følges opp. 
 
Vårt varamedlem Vibeke Stokka var invitert på møtet for å dele sine erfaringer med å slå sammen 
fylkesbibliotekets Facebook-sider. De fikk beskjed om at det var vellykket, men det skjedde ikke noe. 
Vibeke anbefalte at vi slettet den Facebook-siden med minst aktivitet, og endre navn på den med 
mest aktivitet. Da sletter vi NBF Telemark sin FB-side og endrer navn på NBF Vestfold sin FB-side til 
NBF Vestfold og Telemark. Hun anbefaler at det ryddes i feeden, og ønskes velkommen til ny side. Vi 
opprettet en arbeidsgruppe, som følger opp vår Facebook-profil, og den består av Christine, Vibeke, 
Cecilie, Margunn, Regine og Katarina. Christine og Cecilie skriver et mer detaljert referat fra sak 
21/20, som legges ut i Basecamp.  
 
Sak 22/20. Eventuelt 

• Neste styremøte blir mandag 8. juni kl. 12.30. 

• Felles retningslinjer for hvordan bibliotek forholder seg til smittevern/korona. Margunn og 
Cecilie har ikke skrevet forslag til et brev, slik vi bestemte sist møte. Dette pga at det kom 
informasjon fra NBF, fylkesbibliotek og andre om at det jobbes med saken. Leder har vært i 
kontakt med NBF sentralt, og NBF følger opp saken. 
  
 

Cecile Lysell (sign.) og Katarina Einarsen Enne (sign.) 
Referenter, 6. mai 2020. 



 

 

 


