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REFERAT HOVEDSTYREMØTE 01/22 
 
HS-møte:  25. januar 2022 kl. 09.00 -12.00.  
Sted:   Teams 
Tilstede:   Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Ole Ivar Burås Storø, Karianne Aam, Nina 

Ødegaard, Helene Voldner, Lars Egeland Birgithe Schumann-Olsen, 
vararepresentanter Trud Berg, Tina Halkinrud, Anniken Bjørnes og Terje 
Håkstad. Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.  

Meldt forfall:  Siri Haga Torgersen. 
 
HS-sak 1/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksdok.:  Innkalling og saksliste 
Vedtak:   Innkalling og saksliste godkjent.  
 
HS-sak 2/22  Godkjenning av referat  
Saksdok.:  HS-referat 9/21.  
Vedtak:   Referat godkjent.  
 
Administrasjon 
HS-sak 3/22  Intern sak 
 
HS-sak 4/22  Bibliotekmøte 2024 
 NBF Rogaland, Haugesund bibliotek og Rogaland fylkesbibliotek er positive til 

Biblioteket 2024 legges til Haugesund.  

 Forslag til tidspunkt 
o Uke 12 – 18.-22. mars 
o Uke 15 – 8.-12. april 
o Uke 16 – 15.-19. april 

Vedtak:  Styret går for Haugesund som sted for Bibliotekmøtet 2024. Når det gjelder 
tidspunkt, ønsker styret en prioriterer rekkefølge; først uke 16 og deretter 
uke 12. Generalsekretær sjekker kapasitet med hotellet og hva som passer 
for NBF Rogaland og Haugesund bibliotek.  

 
HS-sak 5/22  NBFs pris 
 Vidar Lund gikk gjennom de to forslagene som var kommet inn.  
Vedtak:   Styret vil gi Ruth Ørnholt NBFs pris for 2022. Leder kontakter prisvinner.  
Vedtak:   Styret skal gå gjennom prisens statutter og vurdere eventuelle endringer før 

neste utdeling.  
 
HS-sak 6/22  Landsmøte 2022 

 Valgkomité 2022-2024 
Saksoppl.:   Forslag til ny valgkomité er ikke klart. Det mangler et medlem og her forsøker 

vi å gå en skolebibliotekar.   
Forslag til vedtak:  Styret gir leder og generalsekretær fullmakt til å finne siste medlem til 

valgkomiteen.  

 Hovedstyrets beretning  
Forslag til vedtak:  Leder og generalsekretær ferdigstiller beretning. Ferdig utkast legges i Teams 

for innspill fra styret før landsmøtepapirene går i trykken.  
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 Landsmøteuttalelser 
Forslag til vedtak:  Nina Ødegaard, Terje Håkstad og Heidi Hovemoen arbeider med styrets 

uttalelser til landsmøtet. Uttalelser skal senest opp på styremøtet 22. mars 
2022.  

 
HS-sak 7/22  Bibliotekmøte 2022 

Generalsekretær orienterte fra arbeidet. Arbeidet har vært satt i bero i hele 
desember pga. regjeringens smitteverntiltak. Nå er arbeidet startet opp igjen. 
Det må mobiliseres for å få opp deltakerantallet i mange ulike fora. Vil be alle 
seminararrangører om å videreformidle informasjon om Bibliotekmøtet. NBF 
Oslo, NBF Viken og NBF Innlandet kan promotere tilbudet om dagspass til 
mulige deltakere i sine regioner. Hovedstyret informerer også aktivt i alle sine 
fora.   

 
Politisk og faglig diskusjon 
HS-sak 8/22  Evaluering av anbefalte utlånsmodeller for e-medier i folkebibliotek  
 Nestleder Heidi Hovemoen orienterte. En evaluering fra Rambøll publiseres 

onsdag 26. januar. Sterke innvendinger fra bibliotekene om modellene som 
foreligger i dag. Misnøye fra en samlet sektor om kompleksiteten i modellene 
og pris.   

Vedtak:  Foreningen følger opp saken når rapporten kommer og bruker tidligere 
vedtatt politikk på området som utgangspunkt.  

 
HS-sak 9/22  Pliktavlevering av e-materiale 
 Nestleder Heidi Hovemoen orienterte på møtet. Nasjonalbiblioteket ser på 

ordningen med pliktavlevert e-materiale. En rapport kommer. Forlag og 
forfattere er skeptiske til bruk av digitalisert materiale, til tross for en 
komplisert ordning for å få tilgang og at pliktavlevert e-materiale ikke har 
hatt økt bruk siden pliktavlevering av e-materiale har eksistert.  

Vedtak:  Styret tar diskusjonen til etterretning. Foreningen skal følge opp og 
representere bibliotekene i denne saken. Foreningen tar kontakt med 
foreningens ulike utvalg.  

 
HS-sak 10/22  Eventuelt 
   Ingen saker på Eventuelt.  
 
HS-sak 11/22  Orienteringer 

a) Referat Opphavsrettsutvalget 26.11.2021. 
b) Notat til KUD etter felles møte 05.01.2022. 
c) Referat fra digitalt ledermøte i regionslag og faggrupper 06.01.2022.  
d) Aksjon skolebibliotek og møte med Kunnskapsdepartementet 

10.01.2022. 
e) Kåring av Årets bibliotek 12.01.2022. 
f) Aksjon skolebibliotek og ev. ny arbeidsgruppe. 
g) Referat idemyldringsmøte Ytringsfrihetsutvalget og Innlandet 

fylkesbibliotek 06.01.2022. 
h) Referat AU-møte 18.01.2022 m INTERNT. 
i) Referat fra møte i Litteraturpolitisk utvalg 13.01.2022. 
j) Orientering fra møte mellom AU i Fylkesbiblioteksjefskollegiet og 

sekretariatet i Bibliotekutvikling hos Nasjonalbiblioteket.  
k) Referat fra møter i Blue Shield 26.10.2021 og 08.12.2021. 
l) Digitalt nordisk møte 31.01.2022. 
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m) Retriever 
 
 
Vidar Lund tar kontakt med Opphavsrettsutvalget og be dem lage et webinar om opphavsrett for 
bibliotekansatte. Vidar Lund og Ann Berit Hulthin orienterte om sakene.  
 
ABH 25.01.2022 
 


