PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 03/19
HS-møte:
Sted:
Tilstede:

Forfall:

4. april 2019 kl. 10.00 - 14.45.
Universitetsgt. 14, Oslo.
Mariann Schjeide, Lars Egeland, Siri Haga Torgersen, Anne Kristin
Undlien, Ane Landøy, Ole Ivar B. Storø, Nina Ødegaard og Berit
Eliassen. Cecilia Elsen og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Heidi Hovemoen, Geir Jørgen Bekkevold og Tor Arne Dahl.

HS-sak 17/19
Saksdok.:
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent med to sak under Eventuelt.

HS-sak 18/19
Saksdok.:
Vedtak:

Godkjenning av protokoll
HS-protokoll 2/19.
Protokoll godkjent.

Politisk og faglig diskusjon
HS-sak 19/19
Ny biblioteklov? Ny stortingsmelding?
Diskusjon i styret rundt ny biblioteklov og en samlet biblioteklov for
hele bibliotekfeltet jf. Sverige. Likheter går på tvers av fagsektorene og
det kan være store likheter mellom UHR bibliotek og storbybibliotek.
Lovene henger sammen med departement og dermed hvem som har
ansvaret. Synlighet mot sin egen eier er viktig. Felles lov gjør ikke noe
for den interne synligheten, men gjør noe med synlighet for omverden.
En felles lov vil peke på bibliotekene som læringsarena. Hva skulle
være formålet med å få en ny og eventuelt felles lov? Er det rette
tidspunkt å ta dette opp?
Ideelt sett skulle man ha en stortingsmelding om bibliotek før nasjonal
bibliotekstrategi ble laget og iverksatt.
Vedtak:
Lars Egeland, Ane Landøy og Nina Ødegaard lager en oversikt over
fordeler og ulemper for en felles biblioteklov som grunnlag for videre
diskusjon i styret.
Vedtak:
Norsk Bibliotekforening ønsker på sikt en stortingsmelding om
bibliotek og vil vurdere dette som forslag inn til nye partiprogram.
HS-sak 20/19

Kommunevalg 2019
Sekretariatet skal lage maler for leserinnlegg som kan brukes av
lokallagene med tanke på høstens kommunevalg og styret diskuterte
mulige tema.
 Kommunesammenslåing er et viktig tema. Hva vil
sammenslåingen si for bibliotekstrukturen? Eksempel fra Nord
universitet. Etter sammenslåingen av universitet og høgskoler
fortsetter alt som før en tid, men nå er nedleggelser av campus
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Vedtak:

HS-sak 21/19

Vedtak:

tema. Naturlig at NBF sier noe om hva gode bibliotektjenester i
kommunene betyr for borgerne.
 Bibliotek som by og bygdeutvikling, bygging av nye bibliotek.
Bibliotek som innfrir det sosiale behovet i Maslows
behovspyramide.
 Bruke evalueringsrapporten fra forrige bibliotekstrategi og vise
til suksesshistoriene.
Mariann Schjeide legger ut på Basecamp og etterspør forslag til tema.
Anne Kristin Undlien vil gjerne bidra og se på forslagene til
leserinnlegg.
Ny programplan for bachelorutdanningen i bibliotek og
informasjonsvitenskap
Norsk Bibliotekforening ønsker en ny programplan for
bachelorutdanningen velkommen. Foreningen ønsker at utdanningen
fokuserer mer på ledelse, pedagogikk og formidling, programmering,
opphavsrett, biblioteksjefens redaktørrolle, kommunal forvaltning,
kunnskap om brukergruppene og brukerperspektiv, økonomi og
regnskap. Det må fortsatt være mye kunnskapsorganisering da dette er
med å definere profesjonen. Mindre katalogisering. Det er viktig
hvordan studiet defineres på utdanningens nettsider som rådgivere og
studieveiledere leser og videreformidler til potensielle elever.
Norsk Bibliotekforening spiller inn forslag til utdanningen gjennom
Bibliotekparaplyen som er invitert til møte på OsloMet 2. mai.

Administrasjon og orienteringssaker
HS-sak 22/19
Utmelding av Norsk Musikkbibliotekforening
Mariann Schjeide orienterte fra årsmøtet i Norsk
Musikkbibliotekforening. Norsk Musikkbibliotekforeningen ønsker ikke
å fortsette som medlem av Norsk Bibliotekforening når kravet om
medlemskap i Norsk Bibliotekforening blir obligatorisk for alle
medlemmer i Musikkbibliotekforeningen. Foreningen er medlem ut
2019.
HS-sak 23/19

UHR-Bibliotek
Lars Egeland orienterte fra Universitets- og høgskolerådets strategiske
enhet UHR-Bibliotek. Maria Carme Torras Calvo fra
Universitetsbiblioteket i Bergen er leder og Lars Egeland er nestleder.
AU har møter omlag en gang i måneden. Arrangerer Virak-konferansen
som i år er lagt til Stavanger. Skal arrangeres annethvert år og ikke
kollidere med Bibliotekmøtet. UHR-Bibliotek diskuterer åpen kunnskap
og nasjonal vitenarkiv, tar opp saker som forhandlinger med Kopinor.
Skal ha eget møte med Nina Børge-Ask fra Kulturdepartementet for å
komme med innspill til Nasjonal bibliotekstrategi.

HS-sak 24/19

Valg av jury for Pådriverprisen

2

Vedtak:

HS-sak 25/19

Vedtak:

HS-sak 26/19

Vedtak:
HS-sak 27/19

Vedtak:

HS-sak 28/19

Forslag til kandidater; Kristin Storrusten, Halvor Kongshavn, Arne
Svingen, Morten Haugen Olsen, Cicilie Fagerlid, Nina Stenbro, Sølvi
Riise, Liv Gulbrandsen, Ingvild Herzog, Mohamed Abdi og Nazareth
Kifle.
Mariann Schjeide tar kontakt med foreslåtte kandidater og setter ned
en jury.
Oppstart av studentutvalg i Norsk Bibliotekforening
Cecilia Elsen orienterte om forslaget om eget utvalg for studenter.
Dette skal være et utvalg og ikke en spesialgruppe for å unngå å
opprette et styre med årsmøte osv. Studentutvalget skal aktivere
studentene til saker som foreningen ønsker å arbeide med og få
innspill til saker fra studentene.
Styret ønsker at det opprettes et studentutvalg ved utdanningen ved
OsloMet. Styret ønsker også at det på sikt opprettes et utvalg ved
utdanningen i Tromsø.
Sekretariatet INTERNT
Generalsekretær orienterte fra sekretariatet. Cecilia Elsen deltok ikke
under denne saken.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Informasjon og kommunikasjon
Sekretariatet ønsker tips fra styret om begivenheter som skjer i
bibliotekfeltet, saker man skriver selv eller andre ting som kan være av
interesse for feltet slik at dette kan deles på SoMe.
Styret skal bli flinkere til å sende saker og forslag til rådgiver Cecilia
Elsen med tips om hva som kan legges ut på nettsider, Facebook osv.
Oppsummering og orientering fra Aksjon skolebibliotek
 Aksjonen består av opptil 14 organisasjoner som f.eks; NBU, NBF,
NFFO, Forfatterforeningen, Oversetterforeningen, Leser søker bok,
Foreningen !les, Bibliotekarforbundet, Fagforbundet, Norsk
barnebokinstitutt, Kulturforbundet i Delta.
 Arbeidsgruppe; NBF, NBU, Leser søker bok og Foreningen !les.
 Regjeringen har satt ned en ekspertutvalg som skal levere en NOU
til ny Opplæringslov 1. desember 2019. Aksjon skolebibliotek
leverte innspill til Opplæringslovutvalget før jul. Møte i januar med
utvalgets leder Jon Chr. Nordrum og har i etterkant av møtet levert
tekstforslag til NOU’en.
 Aksjon skolebibliotek sitter i referansegruppen til ny Nasjonal
bibliotekstrategi og har sendt inn eget innspill.
 Språkrådet ønsker info om aksjonen for å ev. stille seg bak
arbeidet.
 Søkte midler om nasjonal skolebibliotekarkonferanse sammen med
fylkesbiblioteksjefskollegiet. Har fått nei fra Kulturrådet og NB. Ikke
fått svar fra Kunnskapsdepartementet.
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HS-sak 29/19

Vedtak:

Vedtak:

Møte med skolebibliotekarutdanningen i UiA i april.
Bidrar til NBF Skoles skolebibliotekkonferanse i september.

Eventuelt
a) Dewey-plakater på engelsk for internasjonale studenter. Nina
Ødegaard orienterte. Flere vil ha denne plakaten på norsk og på
samisk. Fritt gjenbruk for alle vil koste 30 000,- kr.
Nina Ødegaard kontakter Biblioteksentralen ang. oversettelse og
opptrykk av plakaten.
b) Samarbeid med tyske bibliotekforening. Lars Egeland har på
konferanse i Leipzig vært i kontakt med Bibliothek & Information
Deutschland som er en paraplyorganisasjon. Organisasjonen har
hatt samarbeidsavtaler med ulike land som USA og Nederland. Er
samarbeid med Norge interessant?
Mariann Schjeide og Lars Egeland tar et initiativ til et møte med
presidenten i Bibliothek & Information Deutschland under IFLA WLIC i
Athen.

HS-sak 30/19

Orienteringer
a) Ny kontrakt med ABM-media om medlemssider i Bok g& Bibliotek.
b) NBF representert med Joep Aarts i redaksjonsrådet i Bok og
Bibliotek.
c) Innspill mva-fritak for elektroniske publikasjoner.
d) E-post til Familie- og kulturkomiteen ang. e-lydbøker 20. februar.
e) Referat fra AU-møte 1. mars.
f) Plakat om Biblioteksjefenes ansvarsområde.
g) Cecilia Elsen deltok på årsmøte i SMH 4. mars.
h) Referat fra møte i Bibliotekparaplyen 6. mars.
i) Ann Berit Hulthin deltok på årsmøte i NBF Oslo/Akershus 14. mars.
j) Seminar på Oslo rådhus om ny bibliotekplan for Oslo 20. mars.
k) Innspill til utredning om tilskuddsordningene hos Kulturrådet.
l) Mariann Schjeide deltok på årsmøte i Blue Shield 27. mars.
m) Innspill til ny Nasjonal bibliotekstrategi.
n) Møte for tillitsvalgte om sammenslåing av regionlag 3. april.
o) Møte med statssekretær i Kulturdepartementet 12. april om elydbøker.
p) Retriever.
Mariann Schjeide orienterte kort fra noen av punktene og ellers forelå orienteringer skriftlig.
Styremøtet hadde besøk fra generalsekretær Mette Møller fra Forfatterforeningen som
orienterte om foreningens arbeid.
Ref.: ABH 8.04.2019
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