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REFERAT HOVEDSTYREMØTE 05/21 
 
HS-møte:  15. juni 2021 kl. 09.00 -11.40.  
Sted:   Teams 
Tilstede:  Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Ole Ivar Burås Storø, Birgithe Schumann-Olsen, 

Helene Voldner, Lars Egeland, Karianne Aam, Tina Halkinrud, Siri Haga 
Torgersen, Anniken Bjørnes og Terje Håkstad.  

Forfall:   Nina Ødegaard 
 
HS-sak 51/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjent.  
 
HS-sak 52/21  Godkjenning av referat  
Vedtak:  Referat godkjent.  
 
Politisk og faglig diskusjon 
HS-sak 53/21  Utredning om bokmarkedet 
Saksoppl.: Regjeringen har igangsatt en utredning om bokmarkedet som skal være klar 

1. november 2021. Utredningen skal utføres av Menon Economics.  
Vedtak:  Leder Vidar Lund kontakter Menon Economics for å få informasjon om 

tidsaspektet for å komme med innspill til utredningen. Hvis tidsplanen for 
utredningen tillater det, ønsker styret å ta opp denne diskusjonen igjen på 
styreseminaret eller styremøtet i september.  

Vedtak:  Leder Vidar Lund tar kontakt med Biblioteksentralen for å få deres 
oppfatninger av bokmarkedet og hvilke tanker de gjør seg om innholdet i en 
utredning.  

 
HS-sak 54/21  Arendalsuka 16. – 20. August 2021 

Generalsekretær orienterte om samarbeid med Deichman om arrangement 
på Arendalsuka. Foreningen er også involvert i et tredje arrangement om 
hvem av de politiske partiene som er det beste lesepartiet. Fare for at dette 
arrangementet blir avlyst pga. mangel på politikere som kan stille.  

Vedtak:  Leder og generalsekretær jobber videre med Arendalsuka og forsøker å få til 
to arrangement fra Norsk Bibliotekforening sammen med Deichman eller 
annen samarbeidspartner.  

 
Administrasjon 
HS-sak 55/21  Landsmøte 2022 
   Gjennomgang av vedtektene.   
Vedtak: Styret drøftet om ledervervet skal være en 100% stilling og hva som er 

fordeler og ulemper med en slik formulering i vedtektene. Leder Vidar Lund 
tar eventuelt saken opp senere og vil da komme med et forslag til ny tekst.   

 
HS-sak 56/21  IFLA WLIC 17.-19. august 2021 

IFLAs konferanse er i år heldigital og deltakelse koster 65 euro per person.  
Styret ser dette som en kjempefin anledning for medlemmer av foreningen til 
å delta på IFLAs konferanse og stimulere til økt internasjonal aktivitet. Leder 
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Vidar Lund orienterte også om valgene som er gjennomført i IFLA og hvilke 
nordmenn som er valgt inn i seksjonene.  

Vedtak:  Styret går inn for å finansiere opp til 50 personers deltakelse på WLIC 2021. 
Hvis det blir flere enn 50 søkere, gjøres et skjønnsmessig utvalg ut fra type 
bibliotek, geografi, alder og om man har deltatt på konferansen tidligere.  

 
HS-sak 57/21  Bibliotekmøte 2022 

Generalsekretær, leder og LOK orienterte om arbeidet.  
Vedtak:  Styret er enig i at Bibliotekmøtet skal strømmes og at det skal være en 

deltakeravgift for å delta digitalt. Seminararrangører kan ikke strømme selv, 
men foreningen skal ha kontroll på hvilke seminarer som være med i en 
digital versjon av Bibliotekmøtet.   

 
HS-sak 58/21   Pådriverprisen 

Forrige vinner av Pådriverprisen, Tina Malén Hansen fikk ikke komme til 
Bibliotekmøtet da møtet ble avlyst. Vinneren har ikke fått noen annen 
påskjønnelse, da premien er deltakelse og foredrag på Bibliotekmøtet.  

Vedtak:  Ingen ny pådriverpris for 2022. Forrige vinner inviteres til Bibliotekmøtet i 
Oslo.  

 
HS-sak 59/21  NBF stipend 2021  
Saksoppl.:  Ingen søknader om stipend for 2021. Generalsekretær foreslår at stipend for 

2021 overføres til 2022. Stipend 2022 deles ut sammen med midler fra 
Biblioteksentralen til yngre bibliotekansatte for deltakelse på Bibliotekmøte 
2022 jf. ordningen foreningen hadde med for Bibliotekmøte i Haugesund.  

Vedtak:  Stipend for 2021 på kr. 15 000,- overføres til 2022 og sammen med stipend 
for 2022 brukes midlene til stipend for yngre bibliotekansatte for deltakelse 
på Bibliotekmøte 2022.  

Vedtak:  Ole Ivar Burås Storø og Birgithe Schumann-Olsen blir stipendjury 2022 for 
Norsk Bibliotekforening.  

Vedtak:  De fem stipendvinnerne fra Bibliotekmøte 2020 oppfordres til å søke og blir 
prioritert om de søker igjen.   

Vedtak:  Biblioteksentralen inviteres til å bli med på ordningen.  
     
HS-sak 60/21  Masterstipend 
Vedtak:   Jury for masterstipend er Vidar Lund, Terje Håkstad og Tina Halkinrud.   
 
HS-sak 61/21  Eventuelt 
Vedtak:   Innspillsmøte om bibliotek og innbyggertorg blir 26.august.   
   
HS-sak 62/21  Orienteringer 

a) Referat Opphavsrettsutvalget 19.04.21. 
b) Referat LOK-møte 13.05.2021. 
c) AB Hulthin deltok på årsmøte i Foreningen !les 11.05.21. 
d) Valg til IFLA og styret i EBLIDA. 
e) Vidar Lund deltok på All Russia Library Congress 19.05.21. 
f) AB Hulthin deltok på årsmøte Leser søker bok 20.05.21. 
g) Vidar Lund og AB Hulthin deltok på NBF Agders kurs om Hvordan påvirke 

politikere i biblioteksaker 26.05.2021. 
h) Notat fra møte med LOK/Deichman/NBF om Bibliotekmøte 28.05.2021. 
i) Referat fra AU-møte 01.06.2021. 
j) Opprop om økte økonomiske rammer for tegneserier hos Kulturrådet. 
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k) Vidar Lund deltok på Nasjonal bærekraftskonferanse 02.06.2021. 
l) Vidar Lund deltok på årsmøte EBLIDA 11.06.2021. 
m) Møte med Tsjekkisk bibliotekforening 18.06.2021. 
n) Retriever. 

 
Birgithe Schumann-Olsen orienterte fra møter i Opphavsrettsutvalget. Leder orienterte fra de andre 
sakene.  
 
ABH 15.06.2021 
 
 


