
Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, 26. Mars 2020 
  
Sted: Teams-møte over nett 
Tid: 11.00-12.00 
Tilstede: Katarina Einarsen Enne (leder), Christine Aasbø, Margunn Haugland, Marie Chetwynd 
Eikeland, Kari Aamodt Bårnes, Boudewijn Kerssemakers, Cecilie Lysell og Regine-Marie Goa Eliassen 
  
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Katarina bemerker at innkallingen var litt senere enn den pleier, men dette er spesielle 
omstendigheter. Innkalling og dagsorden godkjent. 
  
 Sak 2: Konstituering 
Leder og nestleder ble valgt på årsmøte 3. mars 2020.  
Boudewijn Kerssemakers har sagt ja til å være kasserer, Christine Aasbø jobber fortsatt med sosiale 
medier og etter hvert hjemmesiden, og Regine Eliassen sa ja til å være sekretær. 
  
Sak 3: Innkommet post 
NBF sentralt har avlyst årets bibliotekmøte i Haugesund. Det har kommet e-post om at de jobber for 
å få i gang et digitalt årsmøte.  
  
Sak 4: Økonomi 
Vi har fortsatt to bankkontoer, og vi sier dem ikke opp før vi har nytt organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregisteret og har opprettet ny bankkonto. Altså inntil det formelle er på plass. 
Reiseregninger i forbindelse med årsmøtet 3. mars sendes til Veslemøy Grinde slik at det kan gå ut 
fra NBF Vestfolds konto. Dette er fordi aktivitetstilskuddet vi søkte om før jul gikk inn på NBF 
Vestfolds konto. 
  
Nå gjenstår det å få på plass de dokumentene som kreves for å opprette NBF Vestfold og Telemark i 
Brønnøysundregisteret. Katarina samler inn. 
  
Sak 5: Oppsummering av årsmøter og faglig program 3. mars.  
Herunder årsmøteprotokollen, er vedlagt. 
Det ble en fin dag, temaet samarbeid mellom ulike bibliotek ble godt belyst. Vi har skrevet referat og 
fått PowerPointene fra de fleste foredragsholderne. Dette kan legges ut på de nye hjemmesidene 
etter hvert. 
  
Årsmøteprotokollen er godkjent og blir sendt til signering av Rannveig Eriksen og Kari Aamodt 
Bårnes.   
  
Sak 6: Nye NBF Vestfold og Telemark 
*Brønnøysundregisteret 
Det er vi som velger navnet på vår avdeling. Vestfold og Telemark er navnet på fylket, og blir derfor 
navnet vårt. Navnet NBF Vestfold og Telemark ble presenterte på årsmøtet.   

  
*Kommunikasjon: Internt (hvordan gjennomføre elektroniske styremøter) og eksternt (hjemmeside, 
FB, epost) 

  
Intern kommunikasjon:  
Teams ble brukt for dette styremøtet, men ikke alle var helt fornøyde med det. Enighet om å prøve 
ut Zoom neste gang slik at alle kan se hverandre samtidig.  
BASECAMP - vi må melde fra om nye navn i styret, og de som ikke har tilgang fra før må få det.  
Ekstern kommunikasjon:  



Christine jobber videre med å opprette felles Facebook-side til oss, eller evt. slå sammen våre to 
sider. Fylkesbiblioteket har allerede erfaring med denne prosessen, og Christine følger opp dette. 
Vi vil gjerne ha en sak på neste møte der vi snakker om Facebook-strategi framover. 

  
NBF sentralt har jobbet med nye hjemmesider. Det å slå sammen våre to nettsider må gjøres i 
samarbeid med NBF sentralt. Vi har foreløpig satt 22. mai som frist for gjennomgang/arkivering av 
eksisterende sider. Regine og Christine ser på dette. Vi bruker foreløpig Vestfolds nettsider fordi de 
er de mest oppdaterte. Her legger vi styrereferater, årsmøteprotokoll, o.l. Det henvises videre til 

Vestfold sine nettsider fra Telemark sine nettsider. 
  

Vi prøver å sende referatene ut innen en uke etter møte, og det oppfordres til å komme med 
kommentarer! 
  
Sak 7: Neste styremøte 
Neste styremøte blir mandag 20. april kl. 12.30, forhåpentlig via Zoom. E-postkommunikasjon inntil 
videre.  
  
Sak 8: Eventuelt 
Ingenting til evt. 
 

 

Referent: Regine-Marie Goa Eliassen 

1. april 2020 


