Referat fra styremøte 11.04.2013
Sted: Sandefjord bibliotek
Tid: 08.30 - 11.00
Tilstede: Siri, Jan-Egil, Kjersti, Inger Sofie, Nina
7/13 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.
8/13 Innkommet post
Organisasjonskurs NBF: Inger Sofie og Jan-Egil deltar
9/13 Økonomi
Status på konto: kr 6812,36
10/13 Konstituering av nytt styre
Inger-Sofie ønskes velkommen som nytt styremedlem. Kjersti overtar som kasserer.
11/13 Bibliotekstafetten - planlegging lokalt
Referat fra telefonmøte har foreløpig ikke kommet fra NBF sentralt.
Vår oppgave er å koordinere det lokale arbeidet/organiseringen. Det er opp til hvert enkelt
bibliotek hva de vil gjøre ut at dette. Styreleder kontakter biblioteksjefene/aktuelle
bibliotekledere.
Vestfold overtar stafettpinnen etter Agder. Det vil være en god løsning å avslutte vår runde
i Horten, vi må passe på å få mediedekning her. Jan-Egil følger opp denne saken.
12/13 Sommermøtet
- Forslag til sted:
forslag Madam Stangebye i Horten, Tønsberg bibliotek og terassen der som backup.
- Idémyldring rundt foredragsholdere/tema:
Litteraturhus-tematikk
Nye Deichman
Sølvberget
Tidl. leder av kapittel-festivalen Eirik Bø.
Spill: Ravn, Rock Pocket Games, Drammens Pop-kult m/ Marit.
Barnebok-apper. Aktuelle foredragsholdere på temaet kan være Elise Seip Tønnesen
(professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, holdt innlegg på
konferansen "APPetitt på mobile teknologier") eller Lin Prøitz (seniorforsker på Norsk
Barnebokinstitutt, holdt innlegg på "Ung 3.O" 2013)
Film
Sosiale medier: Petter Bae Brandtzæg (forsker på temaet sosiale medier, holdt innlegg på
"Ung 3.O" 2013)
- Konkret forslag til tema:
Pop-Kult og Rock Pocket.
Alternativ: Apper
Styret diskuterer videre sted, dato og bevertning.
13/13 Stenging av Lardal bibliotek
Lardal bibliotek har bestemt seg for å holde stengt i to uker for å prioritere
forefallende bibliotekarbeid/arbeidsoppgaver. NBF ønsker å følge opp saken etter

behov, eventuelt med leserinnlegg. Situasjonen bør kartlegges først. Styreleder kontakter
leder i NBF og vi samarbeider evt. videre med Fylkesbiblioteket som rådgiver.
14/13 Eventuelt.
- Oppfølging av ønske om mer samarbeid med fylkesbiblioteket. Styret følger opp med
informasjon til fylkesbiblioteket om neste møte. Styreleder sender en e-post til
fylkesbiblioteksjefen før innkallelsen.
- Styret fortsetter med å be deltakere evaluering kurs og møter, innhold og tidspunkt. Vi må
også minne medlemmene våre på om sende oss forslag til kurs osv.
- 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, 24.05.2013,
Nina Therese Holmen,
sekretær

