Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 16.09.2014
Sted: Tønsberg bibliotek
Tid: 09.00 - 10.30
Tilstede: Siri, Kjersti, Nina
14/14 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjenning OK.
Oppfølgingssak: nettsidene må oppdateres med ny virkeplan og oppdateres med
referat fra årsmøte.
15/14 Innkommet post, nytt fra NBF sentralt
Organisasjonskurset er slått sammen med kontaktmøtet. Vi ønsker å delta med to
representanter, se sak 18/14.
16/14 Økonomi
Status på konto: kr 15.667,86.
17/14 Planlegging av høstens aktiviteter
Forslag: avholde førjulsmøte i november. Siri kontakter Stokke bibliotek v/ Wenche
for å høre om de kan være vertskap og snakke om erfaringer rundt prosjektet med
litteraturformidling for fremmedspråklige barn og ungdommer.
Andre aktuelle tema:
- Lesekonkurransen for voksne i Sandefjord.
- Digital formidling.
Oppfølgingssaker:
- På neste medlemsmøte vil vi undersøke om medlemmene ønsker at Deichmanske
bibliotek, temaet for sommermøtet, skal utsettes til et senere møte.
- Før søknadsfrist for prosjektmidler fra NB neste år: kan vi arrangere workshop e.l.
for hvordan skrive gode søknader til prosjektmidler.
- Vi undersøker muligheten for å arrangere studietur i samarbeid med
Fylkesbiblioteket. F.eks. Stavern neste sommermøte.
Forslag til nye styremøter:
Neste styremøte: onsdag 5. november kl. 08.30, uke 45.
Førjulsmøte: tirsdag, onsdag eller torsdag i uke 46. Siri sjekker med Stokke hvilken
ettermiddag som passer best. Oppstart ca kl. 18.00, foredrag ca kl. 19.
Styret møtes i desember, sted: Tønsberg. Onsdag 10. desember kl. 11.30.
18/14 Deltakelse organisasjonsmøte
Deltakerforslag: Siri og Nina deltar. Nina sjekker om hun kan delta.
19/14 Budsjetthøsten 2014 - hva gjør vi?
Årets budsjettfremleggelse. Styret må være på alerten, her kan det komme nye saker
som krever raske handlinger. Styret ønsker å komme tidlig på banen.

20/14 Bibliotekprisen
- Nina sjekker om juryen vil fortsette så snart som mulig.
- Utlysning av prisen: hvordan få større pressedekning på dette? Hva kan vi gjøre
innenfor statuttene?
Vedtak: Vi setter dette, samt en gjennomgang av statuttene for prisen, opp som
årsmøtesak.
21/14 Eventuelt
- Evaluering av sommermøtet. Sommermøtet må arrangeres i bedre tid før
sommeren, dvs. før juni.
- Lardalssaken: hva er status? Siri følger opp.
- Siri informerte fra Hovedstyremøte.
Sandefjord, 30.09.2014,
Nina Therese Holmen,
sekretær

