Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 05.11.2014
Sted: Sandefjord bibliotek
Tid: 08.30 - 11.00
Tilstede: Siri, Inger Sofie, Kjersti, Nina
22/14 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjenning OK.
Oppfølgingssak videreføres: nettsidene må oppdateres med ny virkeplan og
oppdateres med referat fra årsmøte.
23/14 Innkommet post, nytt fra NBF sentralt
Ingen nye saker.
24/14 Økonomi
Status på konto: kr 15.551,16.
Kasserer bemerker at styret har utestående regninger, bl.a. kostnader for NBFs
organisasjonsmøte.
25/14 Referat fra organisasjonsmøte v/ Siri og Nina
Kort om noen av høydepunktene.
- Arbeid ut mot politikerne. Det var nyttig å få innblikk i en politikers arbeidshverdag.
Den viktigste tilbakemeldingen var at vi aldri må være redd for å ta kontakt med
politikerne: de ønsker tilbakemelding fra de med førstehåndserfaring og fagkunnskap
i et felt. Benytt enhver sjanse til å bygge relasjoner. Vær presis i
behovsbeskrivelsene (eks. definerte formål og konkrete summer). Vær
imøtekommende og realistisk i forhandlinger/krav.
- Kommunesammenslåing.
De aller fleste bibliotek i Norge er en-manns-bibliotek. Det ligger noen trusler, men
også noen muligheter i kommunesammenslåingen. Er det sannsynlig at det blir flere
kombinasjonsbibliotek? NBF må ha noen argumenter klare. Det jobbes med å finne
noen felles prinsipper som kan gjelde for alle kommuner og bibliotek. For eksempel:
hvor langt er for langt til et bibliotek? En dansk undersøkelse sier noe om dette. Hvor
langt blir det til bibliotek-tilbudet etter kommunesammenslåinger? Når alt annet
forsvinner fra et lokalsamfunn (post, bank, butikk) – kan da biblioteket være den
institusjonen som virker samlende på lokalsamfunnet?
- Medlemsverving. Inspirerende foredrag om medlemsverving. Styret foreslår at det
må gjøres en innsats rundt dette også i NBF avd. Vestfold. Saken ble også tatt opp
under punktet Eventuelt.
Oppfølgingssaker videreføres:
- Vi undersøker om medlemmene ønsker at Deichmanske bibliotek, temaet for
sommermøtet, skal være tema for et senere møte.
- Vi undersøker muligheten for å arrangere studietur i samarbeid med
Fylkesbiblioteket. F.eks. Stavern neste sommermøte.

26/14 Planlegging av førjulsmøte på Stokke bibliotek
- Siri kjøper blomster og te, kaffe, brus, servietter, glass, gafler, kniver, sjokolade.
Nina hjelper til etter behov.
- Ny fast 5-minutters post foreslås på NBF-møtene fremover:
Introduksjon - hva skjer i NBF for tida?
27/14 Budsjetthøsten 2014: situasjonen i Vestfold
Siri har sendt ut lenke til kartleggingsskjema. Lokallagene vil også få oversikt over
resultatene her. Vi avventer til resultatet foreligger. Ikke spesielle saker er fanget opp
via media foreløpig. Vi oppfordrer til å ta kontakt med NBF Vestfold dersom noe
skjer.
28/14 Status Bibliotekprisen
Juryen må på plass i løpet av en ukes tid. Arbeidet med utlysningstekst o.l. er godt i
gang, men det mangler et jurymedlem. Vi har notert flere aktuelle kandidater. Kjersti
og Nina følger opp videre saksgang.
29/14 Kommunereformen
NBF Vestfold er på alerten og følger med på utviklingen, spesielt lokalt. Vi vil også
holde oss oppdatert på arbeid/anbefalinger som evt. gjøres sentralt. Det er vanskelig
å gi felles anbefalinger da forholdene er så forskjellige i landets mange kommuner. Vi
stiller oss behjelpelige ved behov.
30/14 Eventuelt
- Styret ønsker å gjennomføre et vervingsstunt. Vi vil vurdere muligheten for å
gjennomføre i forbindelse med andre aktuelle arrangementer, for eksempel
Litteraturuka i Vestfold, Slottsfjellfestivalen, Fjordfesten o.l. Det er viktig å gjøre et
godt forarbeid og forberede argumentasjon. Det er ønskelig å gjennomføre minst to
stunts for å opparbeide erfaringer og evaluere underveis. Styreleder undersøker
hvilket utstyr som kan skaffes fra NBF sentralt (T-skjorter, roll-ups, give-aways).
- Styret møtes neste gang i desember, sted: Tønsberg.
Tid: onsdag 10. desember kl. 11.30.
Sandefjord, 18.11.2014,
Nina Therese Holmen,
sekretær

