Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 02.09.2015
Sted: Sandefjord bibliotek
Tid: 13.00 - 15.00
Tilstede: Siri, Jan-Egil, Inger Sofie, Kjersti, Nina
19/15 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjenning OK.
20/15 Innkommet post, nytt fra NBF sentralt
Ingen nye saker. Styret oppdaterte seg på aktuelle saker fra e-postlista BibliotekNorge.
21/15 Økonomi
Status på konto: kr 21.332, 01.
22/15 Valg 2015: spørreundersøkelsen til lokalpolitikerne
Kort om saken:
Styreleder sendte før sommeren ut e-post til aktive politiske parti i Vestfold og
utfordret lokalpolitikerne på tre viktige spørsmål: Hvor fornøyd er de med eget
bibliotek, hva vil de gjøre for å satse på biblioteket fremover, og hvilke utfordringer
har de lyst til å stille til biblioteket sitt? Svarene ble offentliggjort på våre nettsider og
Facebookside.
Evaluering:
- Antall respondenter på utfordringen var skuffende. Vi mottok få svar. Svarene som
kom var imidlertid grundige og ga et interessant innblikk i politikernes syn på
bibliotekene.
- Lokallaget har fått mange positive tilbakemeldinger på opplegget fra andre i
sektoren, men responsen på henvendelsene må være større for at det skal kunne
gjøres mer ut av svarmaterialet. Vi fikk dermed ikke utnyttet resultatet til det fulle,
men vi ser at denne måten å arbeide på har et godt potensiale.
- Lokallaget ønsker å gjennomføre noe lignende foran neste Stortingsvalg. Timing av
forespørselen må forbedres. Vi kan forhøre oss direkte med noen politikere om når
det vil passe best å motta slike henvendelser. I tillegg bør det sendes ut en
påminnelse før svarfristen utløper.
23/15 Høstens aktiviteter
Erfaring vedr. sommermøte: sommermøtet bør ikke arrangeres før sommeren. Det er
viktig med en faglig forankring i innholdet. Økt samarbeid på tvers i regionen gjør at
medlemsmøtene ikke lenger er like viktig bare som sosial arena.
Aktuelle tema for høstmøtet:
- Fomidling av e-bøker/digital litteratur: hvordan formidle disse bedre
(fysisk/utstillinger) og om motivasjon til digital lesing. Her må vi finne flere aktuelle
foredragsholdere. Forslag: Bergen bibliotek, Sølvberget.
- Siri Pettersen om fantasylitteratur. Fokus på ungdom og unge voksne.

- Prosjekter, prosjektsøknader. Kurs i prosjektledelse og prosjektarbeid.
- Liv Gulbrandsen fra Leser søker bok.
- Berit Borgen, Holmestrand bibliotek, om fremtidens bibliotek.
- Gjertrund Øverland om litteraturformidling.
- Maja Lunde, forfattermøte.
- Vera Michaelsen, har erfaring fra ulike typer sjangre/media (fag, fakta, film).
- Barnebok/litteratur-apper: hva har skjedd nytt siden sist?
- UngtFokus-gruppa: hva skjer her?
Forslag til sted for høstmøtet:
- Horten biblioteks nye lokaler
- Læringssenteret Sandefjord vgs
Styret fortsetter planleggingen via e-post.
24/15 Nasjonal bibliotekdag 2015 - evaluering
Det er felles oppslutning at en nasjonal bibliotekdag er en dog idé. Lokallaget ønsker
føringer rundt formålet med dagen: hva vil bibliotekene oppnå med denne dagen? Vi
ønsker også et «tipshefte» til selve gjennomføringen/markeringen. Kan alle bibliotek,
på tvers av størrelse og sektor, samles om en fellesnevner, noe som alle klarer å
gjennomføre på tross av forutsetninger og ulikheter? Vi foreslår at vi hvert år kan ha
et nytt tema/fokus for dagen, kanskje fronte en bestemt tjeneste e.l. Det er viktig at
dette er noe alle biblioteksektorer kan være med på å fronte.
Kan vi dele ut give-aways, kaffe, bokmerker e.l. slik at vi kommer i prat med
publikum? Det kan være en idé å oppsøke andre steder/arenaer enn vi vanligvis er,
for eksempel buss, tog, stasjoner.
Kan dagen flyttes til en annen dato? Flere opplever det er vanskelig å planlegge godt
noe som kommer så raskt etter sommerferien. Mange skole- og fagbibliotek vil for
eksempel ha vanskelig for å ta seg tid til større markeringer midt i skole- og
studiestart.
Styreleder vil videreformidle disse tilbakemeldingene til NBF sentralt.
25/15 Eventuelt
- Landsmøtet til Vestfold.
Det er meldt inn ønske til styret om at dette skal arrangeres i Vestfold. Sist gang
dette ble undersøkt kunne ikke Vestfold innfri de krav som stilles til vertsområdet. Har
dette blitt mulig nå som Landsmøtet er mindre i omfang? Styreleder Siri sjekker med
NBF sentralt hvilke krav stilles til arrangør/sted osv.
- Styret ønsker et møte i desember, sted: Sandefjord.
Tid: torsdag 10. desember kl. 11.30.

Sandefjord, 03.09.2015,
Nina Therese Holmen,
sekretær

