25.06.2014 Referat fra 13. styremøte i NBF, avd. Hedmark
Tid

25.06.2014 kl. 1700

Innkalt av

Leder

Møteleder

Karianne

Deltakere

Karianne, Stein, Merete, Reidun

Forfall

Amund

Sted
Referent

Høgskolen i Hedmark
Reidun

Ansvar og tid

Saksliste

Godkjenning av innkalling og dagsorden
13-14

Godkjent
Godkjenning av møtereferat

14-14

Godkjent
Godtgjørelser/økonomisk hjørne

Stein

Sparekonto beholdning : kr. 14.412,Brukskonto + kr. 13.000,- i aktivitetstilskudd for både 2013 og 2014
fra NBF sentralt.

15-14

Vi betaler kr. 20,- pr. måned (vil økes til kr 25,- snart ) for vår
bankløsning. Vi fører denne utgift under kontor / porto.
Regninger styremedlemmene måtte ha kan fylles inn i den halvveis
utfylte regningsmalen . Bilag kan festes på arket. Stein hjelper til med
skjemautfylling. Han håndterer også hjemmelagde regninger.
Kjøregodtgjørelse er kr. 4,05 pr km pr 23.04.2014.
Vi besluttet å ikke lagre bilag i dropbox.
Rydding medlemsregister
Oppfølgingssak fra forrige møte.

16-14

17-14

Karianne

NBF sier de vil gjøre dette selv. Vi bare rapporterer feilene til dem.

Nye mønstervedtekter
Se vedlegg og mail fra NBF sentralt av 23.06.2014 om nye

Karianne/alle

Ansvar og tid

Saksliste

mønstervedtekter for lokallag og spesialgrupper. Konsekvenser for
oss?
Våre vedtekter samsvarer godt med de sentrale. Våre er riktig nok mer
detaljerte, men det er i sin orden.
Ny kommunikasjonsplan
Se vedlegg og mail fra NBF sentralt av 02.06.2014. Konsekvenser for
oss?
18-14

Dette er et visjonsdokument til inspirasjon, mer enn et
styringsdokument. Vi synes ikke det er nødvendig å lage vår egen
kommunikasjonsplan, men har NBF sin i bakhodet og sidesynet og
bruker den ved behov. Vi vil være proaktive, fremoverlente og i høy
beredskap alltid og overalt.
Digitalisering og deling av styredokumenter
Sette opp arbeidsplan.

19-14

Karianne/alle

Vi besluttet å bruke nettsidene våre ( NBF Hedmark ) som kalender til
å informere om det som skjer. Der vil vi også legge ut referater. Sør
Trøndelag sin side er et godt eksempel på hvordan det kan gjøres.
Møteplan for høsten
Når ønsker vi besøk fra NBF sentralt?

20-14

Alle

Alle

Vi foreslår neste møte tor 28. aug. kl 16:30 – 18:30
Og inviterer NBF tor 25. sep el tor 2. okt.
Det er bibliotekkonferanse 29 -30. okt.
Eventuelt
Facebook er også en god publiseringskanal. Alle kan legge ut ting der.
Det kan være kommentarer til noe som skjer i media el andre ting man
synes kan være relevant. Vi har 150 likere på fb i dag !

21-14
Angående verving av nye medlemmer : noen tror vi er en fagforening,
så den feiltakelsen kan vi jo prøve å avverge først som sist. Vi er en
interesseorganisajon som følger med i tidsbildet og passer på at de
ulike bibliotekene har spillerom. Send lenken til interesserte, tilby evt
å fylle ut skjemaet for dem.

Alle

Ansvar og tid

Saksliste

Vi foreslår at de gangene vi har møter på andre bibliotek, kan vi legge
inn en liten time med info om NBF for besøkende.
Vi har 669 klikk på bildet av oss på sida vår !

