Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 12. oktober 2016
Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Tid: 09.00-11.00
Til stede: Siri, Inger Sofie, Kjersti, Målfrid og Katarina

28/16 Godkjenning av innkalling og referat
Referat er godkjent.
Innkallingen er godkjent med en tilleggssak. Sak 35/16 er oppsummering av saken om
tilsetting av ny biblioteksjef i Sandefjord kommune, som er sak 23/16 fra forrige styremøte.
29/16 Innkommet post
NBF avd. Vestfold har fått invitasjon til organisasjonsmøte for alle tillitsvalgte i lokallag,
spesialgrupper og utvalg i Norsk bibliotekforening 19.-20. oktober. Siri møter for hovedstyret
og Barbro møter for NBF avd. Vestfold
Fristen for nominering av årets bibliotek er 1. november. NBF avd. Vestfold oppfordrer våre
medlemmer til å nominere bibliotek i Vestfold.
30/16 Økonomi
Saldo på konto er 13.362,80.-.

31/16 Evaluering av Nasjonal bibliotekdag
Forfatter Ida Hegazi Høyer kom til Sandefjord vgs., og holdt foredrag for ca. 40 elever. NBF
avd. Vestfold stod på stand i Horten bibliotek. Nærmere 100 personer var i kontakt med
standen i løpet av 3 timer. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og anser begge arrangementene som
vellykkete.

32/16 Bibliotekmøtet 2018
Den lokale arbeidsgruppen (LOK) hadde møte 11. oktober.
Gruppen består av:
Siri Haga Torgersen (styret i NBF avd. Vestfold)
Inger Sofie Frog Austnes (styret i NBF avd.Vestfold og vertskommunen Sandefjord)
Aase Wivestad (Vestfold fylkesbibliotek)
Frida Faye-Lund Sandvik (for vgs-bibliotekene)
Barbro Romstad (Høgskolen i Sørøst-Norge)
Det er avtalt et møte mellom NBF sentralt og LOK den 16. november.

33/16 Bibliotekprisen for Vestfold 2016
Prisen deles ut annet hvert år. Det møter to fra styret, og styret oppretter juryen.
Ansvar: Inger Sofie. Inger Sofie spør Veslemøy, som er vara i styret, om hun kan være med i
juryen.

34/16 Julemøte
Katarina tar kontakt med Berit Borgen for å høre om hun kan snakke om nytt bibliotek i
Holmestrand og tidligere erfaringer med bibliotekutvikling.
Vi ønsker å ha møtet tirsdag 29. november kl. 18.00. Vi setter av en time til mat, og selve
foredraget/møtet begynner kl. 19.00.
Det blir en egenandel for maten, hvor medlemmene får rabatt. Egenandelen settes inn på
kontonummer i forkant. I fjor kostet det 150.- for medlemmer.

35/16 Oppsummering av saken om tilsetting av ny biblioteksjef i Sandefjord kommune
Etter at NBF avd. Vestfold uttrykte sin bekymring over tilsettelsen av en ikke-fagutdannet
biblioteksjef i nye Sandefjord kommune til NBFs hovedstyre, har saken vært oppe til
diskusjon i AU den 22. august. Vedtaket som ble gjort var at AU ønsker ikke å ta opp denne
saken spesielt da saken har kommet for langt, men vil ta opp dette som prinsippsak på HSmøte i oktober. Vi avventer derfor til HS har diskutert de prinsipielle sidene ved saken, og vil
følge opp vedtaket derfra.

36/16 Eventuelt
*NBF avd. Vestfold kontakter NBF sentralt og melder inn ønske om at det produseres mer
materiell i forbindelse med markedsføring og synliggjøring, for eksempel i forbindelse med
Årets bibliotek og Nasjonal bibliotekdag.
*Det er etterlyst retningslinjer for NBFs lokalavdelinger. Denne saken skal opp på
organisasjonsmøtet i oktober.

Sem, 24. oktober 2016
Katarina E Enne
Sekretær

