Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 29. april 2016
Sted: Tønsberg
Tid: 12.00 - 13.30
Tilstede: Siri, Kjersti, Inger Sofie, Katarina
Konstituering av nytt styre.
Kjersti fortsetter som kasserer. Katarina er sekretær.

06/16 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjenning OK.
07/16 Innkommet post
NBF Vestfold søkte NBF sentralt om kr. 15 000.- til aktivitetstilbud. Søknaden er innvilget, og
pengene er satt på konto.
08/16 Økonomi
Status på konto 26/4: kr. 14 664,60.
09/16 Referat fra Bibliotekmøtet i Tromsø
Inger Sofie og Jan-Egil deltok. NBF Vestfold skal være lokalt vertskap for Bibliotekmøtet i
Sandefjord 2018. Inger Sofie og Jan-Egil har skaffet kontakter i NBF sentralt og i den lokale
arbeidsgruppa i Tromsø. Inntrykk fra Tromsø: Alt i alt var det bra. Det kunne vært skiltet bedre.
10/16 Bibliotekmøtet 2018
Bibliotekmøtet 2018 finner sted i Sandefjord 14.-16. mars. NBF Vestfold har ansvar for de
kulturelle innslagene og legge til rette for logistikk. NBF Vestfold skal være verter for selve
møtet, og vi skal også sørge for at alle foredrag/møter har en vert. Det er viktig med mange
pauser til å snakke med folk.
Vi må sette ned en lokal arbeidsgruppe, som har ansvar for gjennomføringen. Det er ønskelig at
vi har en kontaktperson ved hvert av Vestfoldbibliotekene. Siri skriver en epost til alle
bibliotekene i Vestfold.
Vi snakket om muligheten for å sette av en hel dag til spesifikk faglig oppdatering, for eksempel
til spesialgruppene i NBF. Vi snakket også om muligheten for å delta/betale bare for en halv dag.
Dette følges opp på neste styremøte.
11/16 Aktiviteter til høsten/markering av Nasjonal bibliotekdag
* NBF Vestfold skal markere nasjonal bibliotekdag den 1. september. Vi ønsker språk og identitet
som tema, og vi satser på slampoesi. Kjersti og Inger Sofie tar kontakt med Sandefjord vgs. Siri
tar kontakt med Fredrik Høyer og Hvaltorvet i Sandefjord. Siri skriver en epost til NBF sentral
hvor vi etterspør materiell til markering.

*Førjulsmøte: Tema: kommunereform, sted: Holmestrand bibliotek?
*Felles møte for alle bibliotek i Vestfold hvor tema er kunnskapsarena, herunder referanse.

12/16 Eventuelt
Ingen innkomne saker

Neste styremøte: Fredag 10. juni kl. 09.00 på Sandefjord bibliotek.

Sem, 6. mai 2016
Katarina E Enne
sekretær

