Referat fra styremøte 11.10.2013
!

Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Tid: 09.00 - 10.30
Tilstede: Siri, Kjersti, Inger Sofie, Jan-Egil, Nina

!

22/13 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.
23/13 Innkommet post
- NBF har utarbeidet et nytt skjema for kartlegging av budsjettøkonomien. Styreleder
vil kontakte biblioteksjefene for utfylling av skjemaet for Vestfoldbibliotekene.
- Nye nettsider for NBF vil komme på plass før jul. Vi ønsker å arbeide mer med nettsidene
våre når dette er på plass.
- Vervekonkurransen. Konkurransen fortsetter fram til kontaktmøtet. Det er behov for å
rekruttere medlemmer til NBF og vi oppfordrer alle medlemmer, lokallag og spesialgrupper
til verveinnsats! Styreleder vil spørre NBF sentralt om muligheten for å lage generell
infomateriale til brukere og bibliotekinteresserte som ikke kjenner organisasjonen fra
før. Dette kan være gode hjelpemidler ved rekruttering av medlemmer også utenfor det vi
kanskje tenker på som det tradisjonelle bibliotekmiljøet.
24/13 Økonomi
Status på konto: kr 15.912, 36
25/13 Stipendutlysning i jubileumsuka
Styreleder sender forslag til utlysningstekst ut på høring til styremedlemmene før
jubileumsuka. Det er viktig å få frem at vi ønsker at stipendet skal stimulere til
fremtidsrettet bibliotekutvikling og at små bibliotek oppfordres til å søke. Også lærere,
skoleansatte o.l. som jobber med bibliotekprosjekter er svært velkomne til å søke.
26/13 Bibliotekøkonomi i fylket, Lardal-saken
Foreløpig ikke noe nytt i saken. Det er fylkesbiblioteket som er rådgivende instans, så
saken bør tas videre herfra. Styreleder er i kommunikasjon med leder for
fylkesbiblioteket. Budsjettprosessene i kommunene er i gang og NBF Vestfold vil bidra
med å sette fokus på bibliotekøkonomien i gjennom å skrive et avisinnlegg på generelt
grunnlag. Vi sender også skriv til lokalpolitikerne i brevs form.
27/13 Eventuelt.
- Styreleder har sendt innspill til valgkomitéen vedr. kandidater til sentrale verv.
- Vi fortsetter arbeidet med mulig studietur til våren.
Sandefjord, 03.11.2013,
Nina Therese Holmen,
sekretær

