Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 10.12.2015
Sted: Tønsberg
Tid: 11.30 - 14.00
Tilstede: Siri, Jan-Egil, Inger Sofie, Nina
26/15 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjenning OK.
27/15 Innkommet post, nytt fra NBF sentralt
Lokalavdelingene har blitt bedt om å sende inn forslag til NBF-prisen som deles ut på
landsmøtet.
28/15 Økonomi
Status på konto: kr. 24.282,01.
29/15 Referat fra organisasjonsmøtet
Siri og Jan-Egil deltok fra styret. Orientering om aktuelle saker fra møtet:
- Presentasjon av alle spesialgrupper.
- Hva skal NBF jobbe mot i fremtiden?
- Fagbibliotek og Open Access. Viktig at NBF også holder fokus på tema som er
sentrale for alle biblioteksektorer.
- Kommunesammenslåing og budsjett.
- Evaluering av Nasjonal bibliotekdag. Tidligere innspill fra NBF avd. Vestfold
har blitt tatt godt imot.
- Nytt medlemsregister. Styret må oppdatere medlemsregisteret før innkalling til
neste årsmøte. Det er viktig at vi tar i bruk dette til møteinnkalling o.l.
fremover.
30/15 Evaluering av julemøtet på Sandefjord VGS.
Det var godt oppmøte. Foredragsholder Ingela Nøding fra Deichmanske bibliotek
holdt et engasjerende foredrag hvor hun blant annet oppfordret bibliotekene til å la
seg inspirere av det som rører seg i samfunnet, både når det gjelder utstillinger og
arrangementer. Hva er folk opptatt av? Hvordan kan bibliotekene henge seg på de
trendene som preger samtida vår? Hun var også opptatt av at bibliotekene må tørre å
ta i bruk publikum som ressurspersoner og som drahjelp i arrangementene våre.
Bibliotekene må selv sette rammene, men kan få mye hjelp til gjennomføring av slike
ressurser. Det er også viktig at bibliotekene har selvtillit på vår kunnskap om litteratur
og formidling. Her kan vi være en sentral bidragsyter nå som media satt av mindre
plass til anmeldelser osv. Her kan vi slå et slag for den smalere litteraturen. Se
nettsidene http://blogg.deichman.no/litteratur/ og http://anbefalinger.deichman.no/.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av møtet. Både tema og timing
ble godt mottatt. Kan uke 49 bli en omtrentlig fast uke for gjennomføring av
julemøtet?

31/15 Søknad om Bibliotekmøte 2018 til Vestfold.
Viser til søknad. Dette har vært et ønske i lang tid og NBF avdeling Vestfold har nå
bestemt oss for å prøve å søke. Alle biblioteksjefer i fylket har blitt kontaktet før
søknaden ble sendt ut og alle stiller seg bak dette ønsket.
Avgjørelsen tas på hovedstyremøtet mandag 7. desember.
32/15 Planlegging av årsmøte
Siri kladder årsberetningen og Kjersti ser på budsjett i forkant av neste styremøte.
Styret må arbeidere videre med hva som skal være tema/videre fokusområder for
virkeplanen. Denne setter vi opp sammen på neste styremøte. Styret fortsetter også
jobben med disse punktene via e-post. Valgkomitéen starter sitt arbeide på nyåret.
Ønsket tema for årsmøte.
- Se forslag fra tidligere referat. Det er fortsatt et ønske å få til et møte hvor vi
fokuserer på og kan lære mer om formidling av digital litteratur. Styreleder følger opp
saken med å kontakte mulige foredragsholdere.
Alternative tema.
- Gjertrud Øverland er en ønsket foredragsholder om erfaringer rundt bokprat og
litteraturformidling.
- Ønsket tidspunkt: begynnelsen av mars, gjerne i uke 9. Dette må sjekkes opp mot
andre aktiviteter i fylket.
- Ønsket sted: Horten, med omvisning i nye og opprustede lokaler. Jan Egil sjekker
med Silje hvilke dager som kan passe.
- Mat: vi sjekker alternativene med de som kjenner byen best.
33/15 Bibliotekmøtet i Tromsø
Inger Sofie, Kjersti eller Jan Egil må delta. Er det mulig å anskaffe midler til at vi kan
sende to deltakere. Siri sjekker med NBF sentralt om det går an å søke om noe
ekstra midler for dette og om det evt. er rom for å sette av midler til dette på
budsjettet.
25/15 Eventuelt
Styret ønsker neste styremøte onsdag 13. januar 2016, kl. 13 på Sandefjord
bibliotek.
Sandefjord, 16.12.2015,
Nina Therese Holmen,
sekretær

