Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold
Tid: 09.04.2015 kl. 09.00-11.00
Sted: Sandefjord bibliotek
Tilstede: Siri, Kjersti, Jan-Egil
12/15 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent
13/15 Innkommet post
Vi har fått tildelt 12 000 i aktivitetstilskudd.
14/15 Økonomi
Status på konto er 9 332 kr etter at alle utlegg til årsmøtet er betalt. Vi må be om å få
utbetalt aktivitetstilskuddet.
15/15 Evaluering av årsmøte
Vi var enige om at årsmøtet var vellykket, både det faglige og det sosiale.
Gjennomføringen av selve årsmøtet gikk også fint. Vi fikk presseomtale i Sandefjords
Blad om utdelingen av Bibliotekprisen.
16/15 Sommermøtet
Siri har vært i kontakt med Mette om omvisning på det døgnåpne biblioteket i Stavern.
Aktuelle datoer er 2., 3. eller 4. juni (tirsdag, onsdag, torsdag.) Etter omvisning/foredrag v/
Mette på biblioteket går vi ut og spiser et sted. Forslag: Gule galleriet. Siri kontakter dem
og hører om pris og kapasitet.
17/15 Høstens aktiviteter, valget 2015
Hva gjør vi i forbindelse med lokalvalget til høsten? NBF Østfold har tidligere kjørt en
kampanje der de spurte lokalpolitikere fra forskjellige partier hvilke tanker og
prioriteringer de har for sitt lokale bibliotek. Kunne vi gjort det samme? Svarene kan
publiseres ut mot publikum - 
“Hva mener dine politikere om bibliotek: sjekk hvordan det
ligger an i din kommune”! “Glad i biblioteket ditt - sjekk hva du burde stemme”!
Siri tar kontakt med NBF Østfold, og lager utkast til brev og spørreskjema til politikerne.
Kristin har kanskje tips til hvordan vi kan fronte kampanjen. Vi må bruke facebooksiden
vår aktivt. Svarene må publiseres fortløpende i løpet av august måned. Det betyr at
kampanjen må forberedes nå før sommeren, og ligge klar til over sommeren. Vi kan også
forsøke å få god pressedekning på dette.

Ideer: Lage et navn på kampanjen. Poste 
fun facts
fra de forskjellige bibliotekene og tagge
politikere fra den kommunen, slik at de ser hvor mye aktivitet det er på bibliotekene i
Vestfold.

18/15 Eventuelt
Ideer til medlemsverving:
Kan vi bruke Litteraturuka som arena for å holde stand til medlemsverving? Kanskje
velge oss ut et 2-3 litt større arrangementer og spørre bibliotekene om vi får lov å ha en
liten stand. Fin mulighet til å treffe litteraturinteresserte mennesker utenom
biblioteksektoren.
Når det nye medlemsregisteret er på plass:
Sjekk hvem som er medlem, men som aldri kommer på møtene våre! Vi kan sende ut en
hyggelig e-post til passive medlemmer og minne dem om at vi er der.

Tønsberg, 10.04.2015
Siri

