Årsberetning 2016
Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2016 hadde lokallaget 105 personlige medlemmer og 30
institusjonsmedlemmer. Antall personlige medlemmer har vært forholdsvis stabilt de siste
årene, men er nå noe lavere enn ved inngangen til 2016.

Styresammensetning
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Siri Haga Torgersen
Kasserer: Kjersti Gulli Lunde
Sekretær: Katarina Einarsen Enne
Styremedlemmer: Inger Sofie Frog Austnes og Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
Varaer: Veslemøy Grinde, Frida Faye-Lund Sandvik, Målfrid Kjær og Barbro Romstad.
Revisorer har vært: Rannveig Eriksen og Brit Døvle Larssen
Valgkomitéen har bestått av: Hanne Ottoson, Randi Hansen og Heidi Haraldsen
Det ble avholdt 6 styremøter i perioden. Styret har i tillegg hatt jevnlig kontakt pr. e-post.

Representasjon og deltakelse
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Inger Sofie Frog Austnes deltok på Bibliotekmøtet i Tromsø
9.-11. mars, og annonserte Sandefjord som vertssted for Bibliotekmøtet 2018. Siri Haga
Torgersen og Barbro Romstad deltok på organisasjonsmøte for tillitsvalgte i Oslo 19.-20.
oktober. Inger Sofie Frog Austnes representerte foreningen på biblioteksjefmøte i Vestfold
3. juni og Siri Haga Torgersen i samme forum den 1. desember.

Medlemsaktiviteter
Årsmøtet 2016 ble avholdt 1. mars på Horten bibliotek. Før årsmøtet fortalte biblioteksjef
Silje Eggum om prosjektet Rom for flere som tre av fylkets Litteraturhusbibliotek har vært
involvert i, og ga deltakerne en omvisning i de nyinnredede biblioteklokalene. 22
medlemmer deltok på møtet.
Årets julemøte ble arrangert på Holmestrand bibliotek 29. november der 20 deltakere fikk
høre biblioteksjef Berit Borgen fortelle om planleggingsprosessen for Holmestrands nye
bibliotek, som etter planen skal stå klart i april.

Nasjonal bibliotekdag
1. september ble Nasjonal bibliotekdag arrangert for annen gang. NBF avd. Vestfold
markerte denne dagen på to forskjellige steder i fylket. På Sandefjord videregående skole
arrangerte vi et forfattermøte med Ida Hegazi Høyer for utvalgte skoleklasser, og på Horten
bibliotek sto styremedlemmer på stand der vi informerte om foreningens arbeid og om

Nasjonal bibliotekdag. Flere av fylkets folke- , fag- og skolebibliotek markerte også dagen på
forskjellig vis. Pressemelding ble sendt til alle lokale medier, og resulterte blant annet i
invitasjon til radiointervju på NRK. Dessverre ble intervjuet avlyst.

Uttalelser og høringssvar
I slutten av november ble styret gjort kjent med flere bekymringsverdige forhold ved Svelvik
bibliotek. NBF avd. Vestfold reagerte med brev til rådmann der vi fokuserte på to ting flyttingen av biblioteket fra en tidligere sentral plassering i rådhuset til mindre
fremkommelige lokaler i kjelleren, og at vikarierende biblioteksjef har fått andre oppgaver
knyttet til betjening av Borgertorget lagt til sin stilling. Vi påpekte hvilke negative
konsekvenser dette vil ha for bibliotekets brukere, og ba administrasjonen revurdere
beslutningene. Styret har pr. 1. januar ikke mottatt svar fra Svelvik kommune, men vil følge
saken videre i 2017.
I juni ble det gjort kjent at Sandefjord kommune etter en intern omorganiseringsprosess i
forbindelse med kommunesammenslåingen hadde ansatt en leder uten bibliotekfaglig
kompetanse i stillingen som biblioteksjef i den nye storkommunen. Siden
tilsettingsprosessen allerede var avsluttet, valgte styret å spille saken inn til diskusjon i NBFs
hovedstyre på prinsipielt grunnlag. Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner er de første i
landet som slår seg sammen etter den nye kommunereformen, og NBF mener dette er en
prinsipielt viktig sak som kan skape presedens. 19. oktober fattet Hovedstyret et vedtak der
det blant annet ble vist til Biblioteklovens bestemmelser om fagutdannet biblioteksjef og slo
fast at “kommunene bør legge spesielt vekt på bibliotekfaglig kompetanse hos ny
biblioteksjef når disse lederstillingene i de nye kommunene ikke lyses ut på vanlig måte”.

Bibliotekmøtet 2018
Høsten 2016 oppnevnte lokalavdelingen en lokal organisasjonskomité (LOK) som skal bidra i
planleggingen og gjennomføringen av Bibliotekmøtet i 2018. LOK består av Siri Haga
Torgersen og Inger Sofie Frog Austnes fra styret i NBF avd. Vestfold, Barbro Romstad for
biblioteket ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Aase Wivestad for Vestfold fylkesbibliotek og
Frida Faye-Lund Sandvik for vgs-bibliotekene i fylket. Komitéen hadde 2 møter i løpet av
høsten, hvorav ett på konferansehotellet Scandic Park i Sandefjord sammen med
representanter fra NBF sentralt og teknisk arrangør.

