
Årsmøter i NBF Telemark, NBF Vestfold og NBF Vestfold og Telemark 

Tid: Tirsdag 3. mars 

Sted: USN, Porsgrunn 

 

Det ble holdt separate årsmøter for NBF Telemark og NBF Vestfold kl. 15.30. Det ble avholdt felles 

årsmøte for NBF Vestfold og Telemark i etterkant. 

 

 

Årsmøte, NBF Telemark 

Tid: Tirsdag 3. mars 2020  

Sted: USN, Porsgrunn 

Til stede: 9 medlemmer 

 

Leder i NBF avd. Telemark, Cecilie Lysell ble valgt til dirigent og til referent.  

• Innkalling og dagsorden godkjent.  

• Styrets årsmelding for 2019 lest opp og godkjent.  

• Revidert regnskapet for 2019 lest opp og godkjent. Det ble kommentert at både lokallagets 

aktivitet og utgifter hadde gått betraktelig opp gjeldende år, i positiv forstand.  

• Innkomne saker:  

• Vedtak om sammenslåing til nytt regionlag ble enstemmig vedtatt 

• Vedtak om nedleggelse av gammelt regionlag ble enstemmig vedtatt 

 

Etter vedtak om sammenslåing og nedleggelse fortsatte årsmøtet med tidligere NBF avdeling 

Vestfold. 

  

Cecilie Lysell 

Ref.  

(Sign.) 

 

Årsmøte, NBF Vestfold 

Tid: Tirsdag 3. mars 2020  

Sted: USN, Porsgrunn 

Til stede: 13 medlemmer 

 

Sak 1. Åpning og konstituering  

Årsmøtet skal velge en møteleder, to referenter og to til å underskrive protokoll.  

 

Styret foreslår følgende personer: 

Møteleder: Rannveig K. Eriksen  

Referenter: Christine Aasbø og Regine-Marie Goa Eliassen 

Til å underskrive protokoll: Rannveig K. Eriksen og Kari Aamodt Bårnes 

Godkjent av årsmøtet.   

 



Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent.  

 

Sak 3. Årsberetning  

Årsberetning fra 2019 ble lest av leder Katarina Einarsen Enne.  

Godkjent.  

 

Sak 4. Regnskap  

Ble lagt frem av kasserer Veslemøy Grinde.  

Kommentar fra Katarina om lunsjen* i regnskapet. Det er ikke hvert år vi slår oss sammen. Med ulike 

kulturer i Telemark og Vestfold er dette et fint tiltak for å bli bedre kjent.  

Kommentar fra Rannveig: Regnskapene som presenteres er alltid ryddige og flotte, og det er en glede 

å revidere det.  

Godkjent.  

 

Sak 5. Innkomne saker   

Opphør av gammelt regionlag og sammenslåing av nytt regionlag.  

Leder leste opp forslaget til vedtak og informerte om at alle de formelle skrittene var tatt i forhold til 

Hovedstyret, og sammenslåingen er godkjent fra deres side.  

Styrets forslag til vedtak:  

Vedtak 1: NBF avd. Vestfold slår seg sammen med NBF avd. Telemark til et nytt regionlag med 

virkning fra årsmøtets slutt. Det nye regionlaget får navnet NBF avd. Vestfold og Telemark 

Vedtak 2: Som en konsekvens av sammenslåingen med NBF avd. Telemark, opphører NBF avd. 

Vestfold med virkning fra samme dato.  

Vedtakene ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble spørsmål om økonomien til de to lokallagene, grunntilskudd og aktivitetstilskudd. 

Grunntilskuddet gis hver lokalavdeling/spesialavdeling og er lik. Aktivitetstilskudd tildeles i forhold til 

planlagte arrangement og søknad om aktivitetstilskudd. 

Det ble spørsmål om hvordan medlemsmøter skal foregå i fremtiden. Målet vårt nå er å få til raskt 

integrering mellom lokallagene. Det foreslås å ha flere digitale møter, og at det om mulig kan 

kombineres møter med arrangement fra Fylkesbiblioteket slik at det blir lettere for folk å delta.  

 

NBF Vestfold og NBF Telemark skal slå sammen Facebook-sidene og nettsidene. Sammenslåing av 

nettsidene gjøres sammen med NBF sentralt før sommeren.  

 

Leder takket av styremedlemmene Siri Haga Torgersen, Frida Faye-Lund Sandvik og Veslemøy Grinde, 

som var ferdige med sine perioder, for deres glimrende innsats i NBF Vestfold. De fikk hver sin 

blomsterbukett. Tre av styrets varamedlemmer var også ferdige med sine perioder. Varamedlem 

David Øhre Andersen var til stede. Han fikk en oppmerksomhet, og takk for at han alltid velvillig 

stiller som fotograf.  

Christine Aasbø   Regine-Marie Goa Eliassen 

Ref.    Ref. 

(Sign.)    (Sign.) 



 

NBF Vestfold og Telemark årsmøte 

Tid: Tirsdag 3. mars 2020  

Sted: USN, Porsgrunn 

Antall deltakere: 24 

 

Dagsorden: 

 

Sak 1: Åpning og konstituering v/ Katarina Einarsen Enne 

Valg av møteleder: Rannveig K. Eriksen. 

Valg av referenter: Gro Kabbe og Målfrid Lille 

Valg av underskrivere av protokoll: Rannveig K. Eriksen og Kari Aamodt Bårnes 

 

Sak 2: Virkeplan for 2020 vedtatt med følgende innspill: 

*ha et spesielt fokus på vgs-bibliotek, med tanke på bemanning og opprettholde kompetanse. 

*Felles hjemmeside kommer på sikt. 

*Ny Facebook-side er under utarbeidelse, Christine M.J. Aasbø jobber med dette. 

 

Sak 3: Budsjett 2020 vedtatt. 

*innspill: grunntilskuddet fra NBF økes ikke selv om 2 lokalavdelinger sammenslås, vi regnes som en 

enhet. Aktivitetstøtten økes i forhold til at det planlegges økt aktivitet. 

 

Sak 4: Valg, følgende ble valgt: 

Leder: Katarina Einarsen Enne, biblioteket ved Aldring og helse – valgt for ett år 2020 

Nestleder: Cecilie Lysell, Skien bibliotek – valgt for ett år 2020 

Styremedlemmer: 

Margunn Haugland, Bamble bibliotek og litteraturhus – valgt for ett år, 2020 

Christine M.J. Aasbø, Sandefjord bibliotek – valgt for ett år, 2020 

Boudewijn Kerssemakers, Vinje folkebibliotek – valgt for ett år, 2020 

Regine Eliassen, Tønsberg og Færder bibliotek – valgt for to år, 2020-2021 

Varamedlemmer til styret:  

Vibeke Stokka, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek – valgt for ett år, 2020 

Carl Bodenhagen, Skien bibliotek – valgt for ett år, 2020 

Kari Aamodt Bårnes, Signo skole- og kompetansesenter – valgt for to år, 2020-2021 

Tina Alvestad, biblioteket ved Skien videregående skole – valgt for to år, 2020-2021 

Marie Chetwynd Eikeland, Bibliotek-Systemer AS – valgt for ett år, 2020 

Revisor: 

Rannveig K. Eriksen – valgt for to år, 2020-2021 

Live Bommen Johnsen, Skien bibliotek – valgt for ett år, 2020 

 

 



Styrets forslag til ny valgkomite ble lagt frem muntlig.  

Styret foreslo følgende valgkomite, og disse ble valgt: 

Siri Haga Torgersen, Tønsberg og Færder bibliotek – valgt for to år, 2020-2021 

Oxana Qvam, biblioteket ved Horten videregående skole – valgt for ett år, 2020 

Agnete Hafskjold, Skien bibliotek – valgt for ett år, 2020 

Innspill til valget i 2021: 

*må ha kontinuitet i valg av nytt styre. 

*tittelen revisor, skal den brukes framover? Ingen innvendinger mot dette, tittelen videreføres for 

2020. 

 

Innspill: Styret fikk i oppgave å utarbeide nye vedtekter for NBF Vestfold og Telemark. Disse vedtas 

på neste årsmøte. Inntil videre brukes mønstervedtektene fra NBF sentralt med tanke på opprettelse 

av nytt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. 

 

Nyvalgt leder NBF Vestfold og Telemark takket for en flott dag.  

 

Gro Kabbe     Målfrid Lille 

Ref.     Ref. 

(Sign.)     (Sign.) 

 

 

 

 

Valg av underskrivere av protokollen:  

Rannveig K. Eriksen    Kari Aamodt Bårnes 

(Sign.)     (sign.) 

 


