Virkeplan: Visjon, mål og tiltak 2021
Visjon – Fagbibliotekene er hjertet i kunnskapsorganisasjonene, og det er NFF’s jobb å passe
på at det hjertet banker sterkt og friskt!

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

For å fremme fagbibliotek og de ansattes kompetanse gjennom konkret politisk arbeid skal
NFF:
•

levere høringsuttalelser i saker der fagbibliotekene er berørt

•

skrive innlegg i aviser og andre medier

•

ha et tett samarbeid med NBF

•

styrke samarbeidet med institusjoner og organisasjoner som arbeider med å
fremme fagbibliotek, for eksempel NOLUG, Bibliotekarforbundet og
Bibliotekparaplyen

•

styrke samarbeidet mellom NFF sentralt og lokallagene

•

sørge for faglig påfyll for våre medlemmer via seminarer og webinarer

•

legge til rette for at ansatte i norske fagbibliotek kan bygge nettverk

•

holde oss orientert om utviklingen i sektoren ved blant annet å delta på møter,
konferanser og seminarer

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

NFF skal:
•

delta i det internasjonale samarbeidet der det er aktuelt

Norsk fagbibliotekforening - https://norskbibliotekforening.no/faggruppe/norskfagbibliotekforening/

•

ha kontakt med de nordiske søsterorganisasjonene, SFIS (Sverige), SFIS
(Finland), DFFU (Danmark) og Upplýsing (Island)

•

være medlem av IFLA og delta i seksjonene 02 = Academic and Research
Libraries Section (valgt) og 40 = Management of Library Associations Section
(inkludert)

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

NFF skal:
•

bidra med artikler i Bok & Bibliotek og andre relevante kanaler

•

skrive og dele relevante saker og innlegg på NFF’s Facebook og Twitter

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

NFF skal:
•

følge opp innspill fra medlemmene, medlemsundersøkelsen fra 2019, og
innhente nye tilbakemeldinger fra medlemmene

•

arbeide aktivt for å øke medlemstallet

•

utarbeide og oppdatere informasjonsmateriell som presenterer NFF

•

vurdere de nåværende nettsidene og et eventuelt behov for nye og selvstendige
sider i samarbeid med lokallagene

•

delta med stand på relevante arenaer, som konferanser og møter

Norsk fagbibliotekforening - https://norskbibliotekforening.no/faggruppe/norskfagbibliotekforening/

