Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 10. august 2016
Sted: Sandefjord bibliotek
Tid: 09.00-11.00
Til stede: Siri, Inger Sofie, Jan-Egil og Katarina

20/16 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjenning og referat er OK.
21/16 Innkommet post
Det er ikke innkommet post siden sist.

22/16 Økonomi
Ingen aktivitet siden sist.

23/16 Oppsummering av saken om tilsetting av ny biblioteksjef i Sandefjord
kommune
Vi følger fortsatt saken, og den skal opp i NBF hovedstyre i midten av september.
24/16 Nasjonal bibliotekdag 1. september
Forfatter Ida Hegazi Høyer kommer til Sandefjord vgs.
Nina har ansvar for oppfølging og det praktiske. Arrangementet er for ca. 60 elever,
og vil være i biblioteket. Inger Sofie eller Kjersti ønsker velkommen.
Siri, Jan-Egil og Katarina kommer til å stå på stand utenfor Horten bibliotek i
tidsrommet 11.00-14.00. Katarina står delvis på stand for Aldring og helse,
fagbiblioteket inne i biblioteket. Jan-Egil ordner bord og skillevegger.
Vi sender ut felles pressemelding for de to arrangementene. Ansvar: Siri og Katarina.
Det er ingen penger til markedsføring. Siri undersøker muligheten for trykk av NBFlogo på t-skjorter, og hun tar med rollup. Vi deler ut høstprogrammer for bibliotekene,
og vi serverer sjokolade og druer.
NBF avd. Vestfold sender informasjon til alle bibliotek og alle enkeltmedlemmer om
både bibliotekmøtet og nasjonal bibliotekdag. Ansvar: Siri.

25/16 Bibliotekmøtet 2018
I følge NBFs vedtekter skal det være maks 5 personer i den lokale arbeidsgruppen
(LOK) for Bibliotekmøtet. NBF dekker utgifter for møter og opphold i forbindelse med
Bibliotekmøtet. Arbeidsgruppen har konkrete oppgaver, og har et eget budsjett. Det
er avtalt et møte mellom NBF sentralt og LOK den 16. november. NBF avd. Vestfold
har oppfordret bibliotekmiljøet i Vestfold til å komme med innspill på medlemmer.
Styret i NBF avd. Vestfold oppnevner herved den lokale arbeidsgruppen (LOK) som
skal jobbe med planleggingen og gjennomføringen av

Bibliotekmøtet i Sandefjord våren 2018.
Gruppen består av:
Siri Haga Torgersen (styret i NBF Vestfold)
Inger Sofie Frog Austnes (styret i NBF Vestfold og vertskommunen Sandefjord)
Aase Wivestad (Vestfold fylkesbibliotek)
Frida Faye-Lund Sandvik (for vgs-bibliotekene)
Barbro Romstad (Høgskolen i Sørøst-Norge)
Hovedstyret har møte 12. september.
26/16 Bibliotekprisen for Vestfold 2016
Prisen deles ut annet hvert år. Det møter to fra styret, og styret oppretter juryen.
Ansvar: Kjersti og Jan-Egil/(Katarina).

27/16 Eventuelt
Ingen saker.

Sem, 19. august 2016
Katarina E Enne
Sekretær

