REFERAT HOVEDSTYREMØTE 03/21
HS-møte:
Sted:
Tilstede:

15. april 2021 kl. 09.00 -12.00.
Teams
Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Nina Ødegaard, Ole Ivar B. Storø, Karianne
Aam, Birgithe Schumann-Olsen, Lars Egeland, Siri Haga Torgersen, Helene
Voldner og Tina Halkinrud. Anniken Bjørnes og Terje Håkstad deltok på deler
av møtet. Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet og
økonomimedarbeider Anne-Hilde Tvenge deltok under sak 31/21.

Forfall:
HS-sak 25/21

Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
To saker under Eventuelt; Forslag om internettkurs i politisk påvirkning for
bibliotekledere og retningslinjer for samarbeid mellom bibliotek og
innbyggertorg. Karianne Aam ønsker å bli orientert om program på
Litteraturfestivalen på Lillehammer.
Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker.

HS-sak 26/21
Vedtak:

Godkjenning av referat 2/21
Referat godkjent.

Politisk og faglig diskusjon
HS-sak 27/21
Høring Meld.St. 18S. Oppleve, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og
unge.
Vidar Lund orienterte. Foreningen har meldt seg på høring i Familie- og
kulturkomiteen som er neste uke, og det er sendt inn notat til komiteen.
Notatet ligger på Teams.
Vedtak:
Vidar Lund deltar på digitalt høringsmøtet.
HS-sak 28/21

Vedtak:

HS-sak 29/21

Stortingsvalg (og Sametingsvalg) høsten 2021
Forslag fra styret om kronikker og leserbrev i media om ulike bibliotekfaglig
tema, som f.eks. Helsebiblioteket, skolebibliotek, Sommerles, digitale
bibliotektilbud. Gjennomgå de politiske partiprogrammene og bruke
illustrasjoner eller infografikk for å vise hvordan de ulike partiene stiller seg til
bibliotek- og lesepolitikk. Det vil være en god måte å orientere medlemmer
og interesserte om partienes synspunkter på bibliotek. Regionslag kan
invitere lokale stortingskandidater til bibliotekene i sommer for å snakke om
bibliotekpolitikk. Direkte kontakt til kandidater til Sametinget om samiske
bibliotektjenester.
Leder og sekretariatet går gjennom partiprogrammene og ser på muligheter
for infografikk eller lignende som informerer medlemmer og interesserte i
partienes bibliotekpolitikk. Leder og generalsekretær ser på tema for
kronikker til aviser og andre medier.
World Expression Forum
Etablering av en møteplass for ytringsfrihet etter initiativ fra
Forleggerforeningen. Norsk Bibliotekforening er sammen med mange
organisasjoner innenfor lese- og bokfeltet invitert til å bidra til etableringen
1

Vedtak:

Administrasjon
HS-sak 30/21

Vedtak:

HS-sak 31/21
Vedtak:

av et aksjeselskap med ideelle mål. Forleggerforeningen vil bidra med kr.
500 000,- kr i året i fire år.
Vidar Lund orienterte om invitasjonen Forleggerforeningen og kjøp av aksje
til 2500 euro.
Norsk Bibliotekforening kjøper en aksje i World Expression Forum og
foreningen ønsker også å delta i arbeidsgrupper og panelsamtaler.
Foreningen informerer om kjøp av aksje og at foreningen ønsker å delta
aktivt i forumets arbeid.

Kommunikasjonsplan
Generalsekretær orienterte. Bakgrunnen for notatet er bedre
ressursutnyttelse gjennom tydeligere prioriteringer og planlegging av
kommunikasjonsarbeidet. Gjennomgang av de ulike plattformene og hvordan
disse skal brukes. Med å redusere antall sider i Bok og Bibliotek, klarere
prioriteringer og «gjenbruk» av saker i flere kanaler, kan
kommunikasjonsplanen for foreningen bli bedre og gjennomførbar.
Styret godkjenner kommunikasjonsplanen. Medlemmer må orienteres om
reduksjonen i antall sider i Bok og Bibliotek og få en forklaring på styrets valg.
Planen skal brukes aktivt og teste ut om kommunikasjonen bedres og
ressursbruken reduseres. Generalsekretær kontakter ABM-media as
angående ny avtale om samarbeid i Bok og Bibliotek.
Regnskap 1. kvartal 2021
Anne-Hilde Tvenge orienterte om regnskap 1. kvartal.
Styret tar regnskap 1. kvartal til orientering.

HS-sak 32/21
Vedtak:

Revidert budsjett 2021
Styret vedtok forslag til revidert budsjett 2021. AU får ansvar for å lage
forslag om stipend for masterstudenter innenfor bibliotekfag. Leder og
generalsekretær utarbeider forslag til utredninger og forprosjekt med
kravspesifikasjon for Tidsskriftformidlingen følges opp.

HS-sak 33/21

Bibliotekmøte 2022
Generalsekretær og Helene Voldner orienterte fra arbeidet med
Bibliotekmøtet. Konferansehotell blir Clarion hotel The HUB og møtet blir
onsdag – torsdag 23.-24. mars 2022. Deichmansalen på Deichman Bjørvika er
reservert. Søknad til Nasjonalbiblioteket er i gang og invitasjon til utstillere og
seminararrangører sendes før sommeren. Prosjektgruppa har møte 29. april.

HS-sak 34/21

Fadderordningen
Ordet fritt om styrets fadderordning og erfaringer med å være fadder.

HS-sak 35/21
Vedtak:
Vedtak:

Godkjenning av vedtekter for NBF Vestfold og Telemark
Vedtektene godkjent.
Til neste årsmøte i regionslaget ber hovedstyret om at det føyes til under § 9
at regionslagets eiendeler skal tilfalle NBF sentralt ved en eventuelt
oppløsning av regionslaget. Dette er bestemmelser som også må komme
fram i foreningens mønstervedtekter.

HS-sak 36/21
Saksoppl.:

Møtedatoer for hovedstyret
Styret ønsker flere, men kortere møter i vår/sommer. Forslag til nye datoer:
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Vedtak:
HS-sak 37/21

Vedtak:

Vedtak:

HS-sak 38/20

 4. mai / 7. mai / 11. mai / 12. mai
 2. juni / 8. juni / 9. juni / 10. juni / 15. juni
Datoer sendes ut på Doodle til styret.
Eventuelt
 Forslag fra NBF Agder om internettkurs i politisk påvirkning for
bibliotekledere.
Vidar Lund orienterte om kontakten med NBF Agder. Diskusjon i styret om
hvordan dette kan gjøres.
Sekretariatet og leder lager et forslag til tema for et slikt kurs. Tar kontakt
med NBF Agder og fylkesbiblioteket for innspill og utarbeider et slikt kurs
som prøves ut for bibliotekledere i Agder.
 Forslag fra NBF Vestland om retningslinjer for samarbeid mellom
bibliotek og innbyggertorg.
Vidar Lund orienterte. Styret lurte på om det er for tidlig å komme med
retningslinjer da man enda prøver ut konseptet i kommuner. Styret ønsker
eventuelt å komme med anbefalinger eller innspill til denne typen prosesser i
kommuner, og ikke retningslinjer.
Leder tar kontakt med NBF Vestland og viser til foreningens Handlingsplan
2020-2022. Styret vil ta opp saken på neste styremøtet og da til stilling om
foreningen skal komme med en anbefaling eller innspill om samarbeid
mellom bibliotek og innbyggertorg.
Orienteringer
a) Referat årsmøte Blue Shield 16.02.2021.
b) Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikk 23.02.2021.
c) Møte med NFF 11.03.2021
d) Referat AU-møte 16.03.2021.
e) Vidar Lund i nettverksmøte om kritisk medieforståelse 18.03.2021.
f) Deltakelse i arbeidsgrupper for Norges rapportering på FNs
bærekraftsmål.
g) Innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet.
h) Utlysning av Organisasjonskonsulentstilling.
i) Godkjent program på Kulturytring Drammen.
j) Ny lansering av bibliotekenes bærekraftskart.
k) Avslag fra Kulturrådet på prosjekt Bli kjent med kulturtidsskrift.
l) Vidar Lund deltok på digitalt Bibliotekpolitisk topmøde (DK).
m) Retriever.
n) NBFs nomineringer til IFLA.
o) Notat om Leselyst fra forfatter- og leseorganisasjoner.

Generalsekretær og leder orienterte kort.
ABH 15.04.2020
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