Årsmøte NBF Oslo 2021
Tid og sted: Zoom (digitalt), 22. april kl 19.00

Saksliste
1. Konstituering
Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Stipend retningslinjer
8. Innkomne forslag
9. Valg

Frist for innsending av saker: 15. april 2021
Saker sendes til: Helene Voldner, helene.voldner@deichman.no

Digitalt møte
Møtet avholdes digitalt på plattformen zoom. Benytt følgende link og pålogging for å delta i møtet:
https://uio.zoom.us/j/61426633673?pwd=N2lPdnN2Z1VRTnlDbVlyanAzRVF0UT09
Meeting ID: 614 2663 3673
Passcode: 566484
Har du spørsmål til innlogging eller annet, ta kontakt med styremedlem Julie Skattebu
på julie.skattebu@ub.uio.no
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Årsmelding 2020
Styret har i perioden bestått av:
Helene Heger Voldner (Deichman), leder
Una Molvig (Deichman), nestleder
Marta Herkenhoff (UiO, Juridisk bibliotek)
Julie Skattebu (UiO, Bibliotek for medisin og realfag)
Marte Irjall (VID, Bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv)
Vararepresentanter:
Liv Gjestrum (OsloMet)
Valgkomiteen har i perioden bestått av Gøril Tvedten Jorem og Tarjei F. Werner.
Revisorer har i perioden vært:
Kathrine Remers Hanssen
Tore Kr. Andersen
Aktiviteter
Året har vært preget av lite utadrettet aktivitet for medlemmer, som følge av Covid-19 og de
påfølgende restriksjoner. Årsmøtet 2020 ble avholdt på etterskudd, og perioden mellom foregående
årsmøte og årsmøtet 2021 er dermed også forkortet.
Stipendutlysninger
Det har bitt utlyst stipender i to omganger i løpet av perioden. Utlysningen ble sendt til alle
medlemmer på e-post, og delt på facebook og i sosiale medier.
Aktiviteten som ble tildelt søker i 2020 ble avlyst, og stipendet ble derfor ikke utdelt. Utlysningen i
2021 fikk ingen søkere. Det er generelt lite aktivitet som er egnet for å delta på og søke stipend for,
og midlene som ikke ble utdelt foreslås overført til neste periode.
Organisatoriske endringer
Årsmøtet 2020 vedtok å skille ut medlemsmassen med tilhørighet til Viken til nyopprettet lokallag i
NBF Viken, og både enkeltmedlemmer og styremedlemmer gikk dermed ut av NBF Oslo. Det ble
opprettet et interimstyre, med representanter fra tidligere NBF avd. Oslo/Akershus, og samarbeidet
med nabolokallaget vil være viktig framover.
Informasjonsvirksomhet
Lokallaget bruker hjemmeside, e-post og Facebook for å informere medlemmene om politisk arbeid,
stipendutlysninger og medlemsarrangementer. I perioden har NBF gått over til ny løsning for
hjemmeside, og det har vært brukt tid på å oppdatere lokallagets underside med korrekt
informasjon, og vil fortsette dette arbeidet videre.
Styremøter
Styret har hatt 5 møter i perioden 2020. Perioden siden sist har vært noe kortere da årsmøtet 2019
ble utsatt, og det har derfor vært gjennomført færre møter enn i en normal periode. De fleste
styremøtene har blitt gjennomført digitalt.
Antall medlemmer pr. 5.3.2021: 611
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Forslag til virkeplan i perioden 2021 – 2022
Norsk bibliotekforening, avdeling Oslo skal:
1. Sette bibliotekene på dagsordenen ovenfor politikere og andre beslutningstakere.
2. Markere nasjonal bibliotekdag og bruke bibliotekdagen til å synliggjøre bredden og
mangfoldet i bibliotekmangfoldet i Oslo.
3. Følge opp Deichmans biblioteksstruktur og rammevilkår for både hovedbibliotek og
lokalavdelinger.
4. Bidra til å sette bibliotek på dagsorden i valgkampen 2021.
5. Sette søkelys på skolebibliotek som læringsarena og virkemiddel for å oppnå kompetansemål
i skolen.
6. Bidra til faglig utvikling blant våre medlemmer ved å arrangere medlemsmøter og lyse ut
stipender.
7. Opprettholde kontakt og samarbeid med de nye lokallagene i Viken.
8. Arbeide for fortsatt rekruttering til foreningen.
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Valg
Forslag til styre for NBF avd. Oslo 2021
Leder
Helene Volder (på valg 2 år) – Programansvarlig Deichman
Styremedlemmer
Marta Herkenkoff (på valg 2 år), spesialbibliotekar Juridisk bibliotek – UiO
Julie Skattebu (på valg 2 år) spesialbibliotekar Bibliotek for medisin og realfag – UiO
Una Molvig (ikke på valg) bibliotekar Deichman
Marte Irjall (ikke på valg) VID Bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv
Revisorer
Revisor 1:
Valgkomite
Valgkomite 1:
Styret gis fullmakt til å velge revisor og valgkomite
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