Referat fra styremøte 18.01.2013
!

Sted: Tønsberg bibliotek
Tid: 09.00 - 12.00
Tilstede: Siri, Jan-Egil, Kjersti, Frida, Nina

!

1/13 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.
2/13 Innkommet post
Aktuelt fra Nobibl-lista, herunder Årets bibliotek, jubileumsmarkering etc.
3/13 Økonomi
Status på konto: kr 4954,70
4/13 Planlegging og forberedelse av sakspapirer til årsmøte
- Tid og sted er OK.
- Temaet litteraturformidling fører oss slitt tilbake til det vi opprinnelig driver med, ref.
virkeplan. Siri utfører noen små endringer i årsberetningen. Styret jobber videre
med papirer per e-post.
- Regnskap og budsjett v/ kasserer.
Reiseutgifter. På budsjett har vi satt opp bare reiseutgifter til egne møter. Nå flytter vi over
utgifter til kurs og konferanser også hit. Utgifter til Bibliotekprisen kommer på neste års
budsjett.
- Bevertning i Larvik:
Siri sjekker med pizzaleverandører.
- Virkeplan 2013.
NBF avd. Vestfold skal i 2013 jobbe med:
Å synliggjøre bibliotekene i Vestfold og bidra til å sette bibliotek på dagsorden. Følge opp
og arbeide i tråd med strategier og tiltak i Bibliotekplan Vestfold 2011-2014.
Sørge for god informasjonsflyt til våre medlemmer og oppmuntre til debatt.
Arrangere faglige medlemsmøter.
Følge opp NBF sentralt markeringer av jubileumsåret til å sette fokus på bibliotekene i
Vestfold. - Valgkomiteen er i gang.
Styret må skaffe et nytt medlem til valgkomiteen.
5/13 Status bibliotekprisen.
Vi skriver en artikkel selv på forhånd, tar bilder under selve overrekkelsen og sender til alle
aktuelle aviser som ikke dukker opp selv.
6/13 Eventuelt.
- Fremtidig ønske: litt mer samarbeid med fylkesbiblioteket.
- Minner om uke 43: markering av jubileumsåret må inn på virkeplan. Det kan vi søke om
penger til, en ekstra aktivtitet.
- Evaluering av kurs! Bruke Google docs/evaluering mer aktivt neste år. Vi må også minne
medlemmene våre på om sende oss forslag til kurs osv.
- I forbindelse med juileumsåret: vi må huske å trekke frem de små bibliotekene også i
feiringen/omtaler
- Husk 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.
- Tips til foredragsholder ved senere anledninger: Matthias Øhra, HiVe.

Sandefjord, 08.04.2013,
Nina Therese Holmen,
sekretær

