REFERAT HOVEDSTYREMØTE 04/21
HS-møte:
Sted:
Tilstede:

Forfall:
HS-sak 39/21

7. mai 2021 kl. 09.00 -11.30.
Teams.
Heidi Hovemoen, Siri Haga Torgersen, Ole Ivar Burås Storø, Nina Ødegaard,
Helene Voldner, Birgithe Schumann-Olsen, Lars Egeland, Karianne Aam, Terje
Håkstad og Ann Berit Hulthin fra sekretariatet.
Vidar Lund, Tina Halkinrud.

Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Tillegg under Eventuelt; kommende utredning av bokmarkedet og søknad om
støtte til gjennomføring av fadderuke høst 2021.
Innkalling og saksliste godkjent med tillegg under sak Eventuelt.

HS-sak 40/21
Vedtak:

Godkjenning av HS-referat 3/21
Referat godkjent.

Politisk og faglig diskusjon
HS-sak 41/21
Anbefaling om samarbeid mellom bibliotek og innbyggertorg
Heidi Hovemoen orienterte fra forrige styremøte. Samarbeid mellom
bibliotek og innbyggertorg er noe som skjer mange steder. Styret trenger å
skaffe seg et bedre kunnskapsgrunnlag som inkluderer erfaringer fra flere
berørte kommuner. Hvordan er organiseringen, prosessene og partnerskapet
i de ulike kommunene som organiserer bibliotek og innbyggertorg sammen?
Gjør dette noe med fagligheten i bibliotekene?
Vedtak:
Styret vil invitere til et digitalt seminar hvor bibliotekansatte som er i denne
situasjonen kan komme med innspill. Seminaret skal arrangeres i slutten av
august slik at styret kan ta erfaringene med i et videre arbeid med saken på
styreseminaret 5. september. Generalsekretær utarbeider et forslag til
program sammen med Helene Voldner og Birgithe Schumann-Olsen.
HS-sak 42/21
Saksoppl.:

Vedtak:

Administrasjon
HS-sak 43/21
Vedtak:

Arendalsuka 16. – 20. August 2021
Lokaler er booket hos Arendal bibliotek for to enkeltstående arrangement 17.
og 18. august. Forslag om å kutte ned til et arrangement pga.
arbeidskapasitet. Er det mulig å «gjenbruke» tema fra Kulturytring
Drammen? Tema og vinkling må være for et bredere kulturpolitisk felt da
deltakelsen i Arendal er et bredt samfunnsengasjert publikum. Utredningen
av bokmarkedet kan være et tema (boktopp-møte?). Nylig gjennomført
leseundersøkelse; hva skjer med demokratiet når folk slutter å lese?
Foreningen reduserer ned til et arrangement. Leder og generalsekretær
arbeider videre med tema og innledere etter innspill på styremøtet.

Ansettelse Organisasjonskonsulent INTERN
Generalsekretær orienterte kort på møtet om innstillingen.
Styret godkjenner innstilligen og generalsekretær tilbyr 1. kandidat stillingen
som organisasjonskonsulent i Norsk Bibliotekforening med seks måneders
prøvetid. Om 1. kandidat skulle takke nei, følges innstillingslisten.

HS-sak 44/21
Saksoppl.:

Vedtaket:

HS-sak 45/21

Vedtak:

Styreseminar 2021
Styreseminar søndag 5. september.
Forslag til tema på styreseminaret; bibliotek og innbyggertorg, hvordan jobbe
med Handlingsplan 2020-2022 og hvordan se denne opp mot Nasjonal
bibliotekstrategi, verving av ungdom, satser for digital litteraturformidling i
bibliotek og ny handlingsplan 2022-2024.
Leder og generalsekretær arbeider videre med program og forbedrer
eventuelle eksterne foredragsholdere.
Bibliotekmøte 2022
Kort orientering fra prosjektgruppa og LOK. Kringsjå-området på Deichman
Bjørvika er reservert for mottakelse, men det er dyr leie. LOK vil starte en
dialog med Oslo kommune om ev. støtte/bidrag fra kommunen. LOK ønsker
forslag til bibliotekbesøk. Quiz er et forslag til uformell sammenkomst
torsdag kveld.
Styret tar saken til orientering.

HS-sak 46/21
Vedtak:

Nytt medlem til Internasjonalt utvalg
Terje Håkstad er nytt medlem av Internasjonalt utvalg og Norsk
Bibliotekforenings Solidaritetsfond.

HS-sak 47/21
Vedtak:

Endre mønstervedtektene
Justerte mønstervedtekter vedtatt.

HS-sak 48/21
Vedtak:

Organisasjonsmøtet 2021
Organisasjonsmøte legges til 28.-29. oktober 2021.
Internt organisasjonsarbeid skal være en del av møtet. Møtet må også kunne
tilbys digitalt. Det er samtidig viktig at temaene er tilrettelagt alle typer
bibliotek. Hvordan foreningen klarer å representere og favner alle bibliotek
som fag- og forskningsbibliotek, kan gjerne diskuteres i organisasjonen. Er det
mulig å ha parallellseminar som vil gi en større bredde på temaene. Alltid
viktig å ta opp hvordan tillitsvalgte kan påvirke lokale forhold og lokale
politikere. Kan møtet ha en mer form av verksted, deltakelse på tvers og mer
fokus på det sosiale og å bli kjent.
Generalsekretær og sekretariatet arbeider ut et program for
Organisasjonsmøtet og tar utgangspunkt i styrets og tillitsvalgtes forslag.

Vedtak:

HS-sak 49/21

Vedtak:

Eventuelt

a) Utredning av bokmarkedet
Regjeringen har bestilt en utredning av bokmarkedet hvor strukturen i
bokbransjen, digitalisering og fastprisordninga er tema. Utredningen
skal ferdigstilles høsten 2021.
Styret tar saken til orientering. Foreningen må følge med når
utredningen kommer i gang og komme med innspill.
b) Søknad om støtte til gjennomføring av fadderuke
Søknaden er god og har en plan for fysisk, hybrid og digital fadderuke.
Har ikke søkt om en konkret sum. NBF ønsker større kontakt med
studentene og fadderuka kan være en måte å reklamere for NBF.
Søknaden er også sendt til NBF Oslo. NBF Oslo vil bidra med støtte,
men vil ha en dialog med søkerne.

Vedtak:

Hovedstyret vil bidra med støtte og gjøre dette sammen med NBF Oslo. Leder
Vidar Lund og leder i NBF Oslo, Helene Voldner samarbeider om støtten og
har en dialog med studentene.

HS-sak 50/21

Orienteringer
a) Norges rapportering om FNs bærekraftsmål.
b) Vidar Lund deltok på høring om barne- og ungdomskulturmeldingen
20.04.2021.
c) Vidar Lund deltok på årsmøte Biblioteksentralen 21. april 2021.
d) Lansering av opprop Leseløftet 23. april 2021.
e) Vidar Lund deltok på høring om fullføringsreformen 26.april 2021.
f) Retriever.

ABH 07.05.2021

