Årsmelding 2020
1. Årsmøtet 2020
NFFs årsmøte for 2020 ble avholdt tirsdag 10. mars kl. 17:30-18:30 på Clarion Hotel
Brattøra, Trondheim, i forbindelse med BIBSYS-konferansen 2020. Selv om vi la årsmøtet til
et arrangement med mange deltakere fra vår sektor, var det i tillegg til tre fra styret kun to
deltakere. Forslag til vedtektsendringer ble vedtatt og NFF har fra 10. mars 2020 hatt nye
vedtekter.

2. Styrets sammensetning, revisorer og valgkomité
Styret fikk følgende sammensetning etter valget på årsmøtet:
Leder: Sara Røddesnes, NTNU Universitetsbiblioteket, Lysholmbiblioteket
Styremedlemmer:
Lene Johanne Ottesen, Universitetsbiblioteket i Tromsø
Marit Terese Balstad, NTNU Universitetsbiblioteket, Teknologibiblioteket
Karina Thorsen Wright, Universitetsbiblioteket OsloMet, Helsefagbiblioteket P32
Trude Hals, Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for juridiske fag

I januar 2020 lagde styret en intern styreinstruks med beskrivelse av vervene i styret og
vervenes tilliggende oppgaver.
Etter konstituering ble vervene (utover ledervervet) fordelt på følgende måte:
Trude Hals: nestleder
Marit Terese Balstad: sekretær
Lene Johanne Ottesen: kasserer
Karina Thorsen Wright: web/kommunikasjonsansvarlig

Varamedlemmer:
Vara: Kristin Røijen, Universitetsbiblioteket OsloMet, Helsefagbiblioteket
Vara: Line N. Akerholt, Universitetsbiblioteket i Oslo

Revisorer:

Inger Hamre, Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam,
Birgit Müller Nilsen, Universitetsbiblioteket OsloMet, P35-biblioteket

Valgkomité:
Marianne Inez Lien, UiO Universitetsbiblioteket, HumSam-biblioteket
Dag-Even Martinsen Torsøe, USN Universitetsbiblioteket, Campus Porsgrunn

3. Styremøter
I beretningsperioden har NFF avholdt følgende sju styremøter, alle digitale. 2020 var svært
preget av covid-19, både mtp. fysiske styremøter og møter og seminar for medlemmene.

23. mars 2020: Digitalt (konstitueringsmøte)
24. april 2020: Digitalt
29. mai 2020: Digitalt
26. juni 2020: Digitalt
3. september 2020: Digitalt
9. november 2020: Digitalt
2. desember 2020: Digitalt
6. januar 2021: Digitalt
1. februar 2021: Digitalt

Styret har siden 2019 brukt Microsoft Teams som verktøy for møter, møtereferat, fildeling og
rask kommunikasjon via chat. Styret samarbeider også mye på e-post.

4. Andre møter
Karina har deltatt på flere av Norsk Bibliotekforenings hovedstyremøter som observatør for
NFF: 7. september, 5. oktober, 5. november og 7. desember 2020.
NBFs organisasjonsmøte ble arrangert digitalt i år 6. november 2020, og Karina og Lene fra
styret deltok på ulike sesjoner her.
NFF hadde planlagt å delta på DFFUs årsmøte i 2020, men dette utgikk pga. koronatiltak.

5. Informasjonsarbeid
•

Fast spalte i Bok & Bibliotek: Styremedlemmene har i perioden bidratt med 3 innlegg.
o Atekst-saken: Tilgang til norsk avisarkiv er truet av Lene Ottesen:
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal/2020/2/m-1210/Atekstsaken:_Tilgang_til_norsk_avisarkiv_er_truet
o Å lede et bibliotek (men ikke helt) av Trude Hals:
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal/2020/3/m1905/%C3%85_lede_et_bibliotek_(men_ikke_helt)
o Digitalt kan ikke erstatte møtene av Karina T. Wright:
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal/2020/4/m1213/Digitalt_kan_ikke_erstatte_m%C3%B8tene

•

NFF har laget en velkomstmail til nye medlemmer, for å ønske velkommen, fortelle
hva og hvordan vi jobber og informere om hvordan medlemmer kommer i kontakt
med oss. Vi oppfordrer spesielt til å sende inn saker til styret da det er viktig for at vi
skal kunne jobbe med aktuelle utfordringer i vår sektor.

•

Høsten 2020 etablerte NBF nye nettsider, som også medførte nye sider for NFF. Dette
har ført til at NFF er mindre synlige på nett. I samarbeid med NBF har en del
utfordringer blitt rettet opp. NFF vil dog i løpet av 2021 vurdere behov for å etablere
egne nettsider, i samarbeid med lokallagene.

•

Vi har vært aktive på våre kontoer på Facebook og Twitter. Vi har per desember 2020
397 følgere på Facebook og 62 følgere på Twitter.

•

NFF opprettet i 2020 YouTube-kanal, for å dele blant annet opptak av webinarer:
https://www.youtube.com/channel/UCzE2s3LLB1BKHk5YUMvTo8w/about

6. Politisk arbeid
Styret har hatt fokus på politisk arbeid i perioden og fulgt med på hva som har kommet av
høringer innen vårt felt.

Vi skrev i samarbeid med NBF høringssvar til NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og
høyskoler. Vårt hovedpoeng i høringssvaret var at tilgang til bibliotektjenester i UH-sektoren
nå burde lovfestes, basert på de tre pilarene forskning, formidling og læring. UH-

bibliotekenes rolle er også større enn kun å være læringsarealer for studenter, de er blant annet
viktige partnere i institusjonenes forskning. Høringssvaret i sin helhet kan leses på
Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202-3-ny-lov-omuniversiteter-og-hoyskoler/id2690685/?uid=58b91dcc-9543-4ac4-b715-381d5f0766de
Vi hadde i dette arbeidet også et felles møte med NBF, Bibliotekarforbundet og
Forskerforbundets Bibliotekforening.

NFF sendte også et skriv til NBF med innspill til politiske partiprogram med relevante saker
for fagbiblioteksektoren. Våre punkter var: 1) Bibliotek og helse: Studenters psykiske helse,
2) ABE-reformen, 3) Bibliotek og bærekraft: Utdanning, gjenbruk og demokrati, 4) Atekst, 5)
Kildekritikk og informasjonskompetanse, 6) Åpen vitenskap og 7) NOU om bibliotek i UHsektoren. NBF sendte felles innspill videre til partiene.

NFF har mottatt spørsmål vedrørende prinsipper for tolkning av avtaleverdi innen regelverket
for offentlige anskaffelser. Saken har blitt utredet i samarbeid mellom NFF og NBF.

7. Seminarer
Året 2020 var sterkt preget av covid-19, smittetiltak og avlyste arrangementer. For eksempel
ble Arendalsuka, som NFF skulle deltatt på i år, avlyst, og den nevnte turen til vår
søsterforening i Danmark.

Bibliotekmøte 2020 ble også avlyst, her skulle vi deltatt med arrangement og stand. Vi fikk
dog avholdt det planlagte seminaret digitalt på Zoom 28. mai 2020. Dette var NFFs første
webinar. Temaet var “Å bygge pedagogikkompetanse i fagbibliotek”, etterspurt fra våre
medlemmer i medlemsundersøkelsen 2019. Torstein Låg fra Universitetsbiblioteket i Tromsø
og Hilde Westbye fra Universitetsbiblioteket i Oslo var foredragsholdere. Det var hele 164
deltakere (204 påmeldte) på webinaret, og vi fikk gode tilbakemeldinger. Webinaret er
publisert på vår nye YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=AxbLHa_l_qM

NFF planlegger også et webinar i forbindelse med årsmøtet 2021, dette i samarbeid med
lokallagene i Bergen og Trondheim.

7. Aktivitet i lokallagene
Lokallagene i Bergen og Trondheim fikk begge utbetalt 10 000 i grunntilskudd for 2020. Det
kom ingen søknader om aktivitetstilskudd fra lokallagene for 2020. Lokallagene har også
arrangert webinar i år, i tillegg til et fysisk seminar i Bergen i februar.

8. Stipend
Det er ikke utlyst stipend i 2020.

9. Medlemsutvikling
2020: 364*
2019: 328
2018: 351

* Reelt sett er nok medlemstallet dessverre lavere, innbetaling av medlemskontingent mangler
fra ca. 60 medlemmer.

10. Virkeplan 2020 måloppnåelse
Her kommer en gjennomgang av virkeplanen for 2020 og hva vi har oppnådd under de ulike
målene. Mål og tiltak fra virkeplanen er gjengitt i kursiv.

Mål 1: Arbeid for faglig utvikling, og at fagbiblioteksektorens interesser og utfordringer blir
best mulig ivaretatt

Måloppnåelse:
•

NFF har i perioden levert en felles høringsuttalelse sammen med NBF til NOU 2020:
3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

•

Vi har gjennomført webinar om pedagogisk kompetanse i fagbibliotek, og vil
arrangere et webinar til i forbindelse med årsmøtet.

•

Vi har hatt et godt samarbeid med NBF i 2020, med deltakelse på flere
hovedstyremøter, samt deltakelse fra NBF på flere styremøter i NFF.

•

Vi har deltatt i møter med Bibliotekparaplyen, og vi har hatt et samarbeidsmøte med
Bibliotekarforbundet og FBF om høringssvar.

Mål 2: Å holde oss orientert om den internasjonale fagbibliotekpolitiske debatten og delta i
det nordiske samarbeidet.

Måloppnåelse
•

Vi hadde i år planlagt å delta på årsmøtet i vår danske søsterorganisasjon DFFU, men
dette utgitt pga. covid-19.

•

Vi har diskutert aktuelle problemstillinger i vår sektor med DFFU.

•

IFLA-medlemskapet er opprettholdt.

Mål 3: Styrking av informasjonsarbeidet, slik at medlemmene får jevnlig og oppdatert
informasjon som belyser interessante saker for fagbiblioteksektoren

Måloppnåelse
•

Vi har bidratt med 3 saker i Bok & Bibliotek.

•

Vi har vært aktive på Facebook og Twitter.

•

Vi har jobbet aktivt med nettsidene våre, og fikk i høst nye nettsider. Arbeidet med
tilstedeværelse på nett blir et tema for 2021.

Mål 4: Å utarbeide strategi for rekruttering, markedsføring og organisasjonsutvikling

Måloppnåelse
•

Vi har fått inn 1 sak fra våre medlemmer i år som vi har jobbet grundig med.

•

Vi har gjennomført et webinar med et tema etterlyst fra medlemmene.

•

Vi økte i 2020 medlemstallet, mye takket være webinaret.

•

Vi har utarbeidet velkomstmail for nye medlemmer.

•

Vi hadde planlagt aktiviteter både på Arendalsuka og Bibliotekmøte 2020, men begge
ble avlyst pga. covid-19.

