Referat fra styremøte 02.09.2013
!

Sted: Sandefjord bibliotek
Tid: 08.30 - 10.00
Tilstede: Siri, Kjersti, Inger Sofie, Nina

!

15/13 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.
16/13 Innkommet post
- Bibliotekmilliarden: NBF har utfordret politikerne i valgdebatten og lansert forslaget om
bibliotekmilliarden. Tross at bibliotekene jevnt over kan vise til stabilt besøk/utlån/
bruk, lider mange folkebibliotek av nedgående budsjetter.
- Valgkomite. NBF sentralt ber om innspil til valgkomiteen om kandidater til sentale verv.
Årsmøtet finner sted en gang i mars. Det har vært mange utskiftinger. Det er nå viktig med
stabilitet og dermed fremme kandidater som kan sitte lenge for skaffe gode relasjoner i
politiker-Norge og som har en tydelig stemme utad.
17/13 Økonomi
Status på konto: kr 15.912, 06
18/13 Oppsummering av bibliotekstafetten
Ti bibliotek deltok. Det har vært presseoppslag nesten fra hvert eneste sted
og markeringer og innsats har overgått det vi har turt å håpe på. Styret har også fått
positiv tilbakemelding fra NBF sentralt som syntes Vestfold hadde fått til mye. Styreleder
sender ut mail til bibliotek-lista både om valg-stuntet og takk til deltakerbibliotekene for de
gode arrangementene.
Horten er siste stopp før Østfold overtar stafett-lampa!
19/13 Planlegging av aktiviteter for høsten, jubileumsfeiring
Jubileumsår for NBF. Vi ser på flere muligheter til gjennomføring i Vestfold. Styreleder
kontakter NBF sentralt for litt mer informasjon. Bibliotekuka i Vestfold er i uke 43. NBF
Vestfolds evt. arrangement må koordineres med dette.
Senere arrangementer.
Medlemmene gir positive tilbakemeldinger på halvdagsseminarer og den type
arrangementer. De er lettere å delta på enn en hel dag.
Vi ønsker å se nærmere på mulighetene for en studietur til våren.
20/13 Valget 2013
Lørdag 31. august var SV-politikerne innom med SV-bussen i Sandefjord. Styreleder i NBF
Vestfold møtte politikerne i Sandefjord bibliotek sammen med bibliotek- og kulturhussjef
Hans Gjerløw. NBFs hovedfokus var å fronte den negative tendensen i
bibliotekbudsjettene i Vestfold og nasjonalt. Møtet ble dekket i lokalpressen.
21/13 Eventuelt.
- Lardalssaken følges opp videre.
- Påminnelse: vi må huske å oppdatere bibliotekhistorie-wikien! Her må folk legge inn
informasjon. Styret kan starte med å legge inn noe først, som oppfordring til andre før vi
begynner å pushe ytterligere på dette området.

Sandefjord, 01.10.2013,
Nina Therese Holmen,
sekretær

