Referat fra styremøte i NBF avd. Vestfold 26. januar 2017
Sted: Sandefjord bibliotek
Tid: 09.00-11.00
Til stede: Siri H. Torgersen, Inger Sofie F. Austnes, Kjersti G. Lunde og Katarina E. Enne

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning er OK.
Sak 2/17 Innkommet post
Fristen for å søke NBF sentralt om aktivitetstilskudd er 1. februar.
Sak 3/17 Økonomi
Egenkapitalen pr. 1. januar 2017 er kr. 11.840,16.
Sak 4/17 Årsmøte
Årsmøtet vil bli holdt 1. mars på Larvik bibliotek. I forkant av årsmøtet blir det informasjon om
poesihovedstaden Larvik, utdeling av bibliotekprisen og omvisning på Larvik bibliotek.
Siri har skrevet årsberetning, og styret behandlet denne.
Kjersti gikk gjennom regnskap og budsjett, og styret behandlet disse.
Valg er OK, bortsett fra at det mangler en i valgkomiteen.
Virkeplanen 2016
De fleste planene er gjennomført, bortsett fra vervekampanje.
Virkeplan 2017.
NBF avd. Vestfold ønsker å feire Nasjonal bibliotekdag ved å fokusere på bredden og mangfoldet i
bibliotektilbudet i Vestfold. Vi ønsker å trekke frem skolebibliotek, folkebibliotek og fag- og
forskningsbibliotek, og vise hvordan bibliotekene er aktuelle for alle uansett alder og behov.
Tanken er å ha en felles pressemelding i forkant av bibliotekdagen 1. september. Lokalavdelingen tar
kontakt med NBF sentralt vedrørende markedsføringsmateriell.
NBF avd. Vestfold oppretter en gruppe for videre planlegging av dagen, og fra styret deltar Kjersti og
Katarina.
Sak 5 Søknad om aktivitetstilskudd 2017
Styret ønsker mye aktivitet rundt Nasjonal bibliotekdag og faglige medlemsmøter.
Siri skriver søknad om aktivitetstilskudd.
Sak 6/17 Bibliotekprisen
Det har kommet inn forslag til gode kandidater, og juryen skal ha møte 10. februar. Juryen skriver sin
begrunnelse, og bibliotekprisen kunngjøres på årsmøtet 1. mars.
Sak 7/17 Svelvik-saken
NBF avd. Vestfold var bekymret for bibliotekforholdene i Svelvik, og sendte derfor et brev til
kommunen i desember 2016. Informasjon er lagt ut på vår hjemmeside. Etter forvaltningsloven har vi
krav på et svar innen 1 måned, og vi sender en purring.

Sak 8/17 Status Bibliotekmøtet og referat fra møte i LOK
Siri og Inger Sofie informerte fra møte i LOK 12. januar. Det ble klargjort hvilke roller LOK og NBF
sentralt har i planlegging og gjennomføring av Bibliotekmøtet i 2018. Det var et godt møte.

Sak 9/17 Eventuelt
Ingen saker

Neste styremøte er: Fredag 10. mars kl. 09.00-11.00

Sem, 6. februar 2017
Katarina Einarsen Enne
Sekretær

