Referat fra 16. styremøte i NBF avd. Hedmark
Tid

26.11.2014 kl. 1630-1830

Innkalt av

Leder

Møteleder

Karianne

Deltakere

Stein, Merete, Audun

Sted
Referent

Høgskolen i Hedmark
Reidun fra 16:45

Forfall

Ansvar og tid

Saksliste

34-14

35-14

36-14

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent.
Godkjenning av møtereferat
Godkjent.
Bibliotekdagene

Karianne H.

Konferansen er nedlagt i sin nåværende form og 2014-15 blir en
mellomår med andre løsninger for årsmøte. Kan NBF Hedmark
samarbeide med Fylkesbiblioteket om Innlandskonferansen i stedet?

Karianne A.
Alle

Muligheter:
Arrangere årsmøte, utdeling av Årets bibliotek-pris og
lyrikkformidlingsseminar med en lyriker i tilknytning til Nordisk
samtidspoesifestival. Amund kontakter nasjonalbiblioteket om deres
prosjekt Lyrikk, takk! for mulig samarbeid. Se også neste sak.
Samarbeid med fylkesbiblioteket om arrangement uavhengig av
festivalen.
Årsmøte 2015
Karianne er i dialog med Nordisk Samtidspoesifestival om mulig
samarbeid.
Årets bibliotek-pris deles ut samtidig. Arbeid med dette.

37-14

Muligheter:
Årets bibliotek-pris: Kan vi samarbeide med NBF Oppland om
bibliotekpris for Innlandet? Kan deles ut i forbindelse med årsmøte,
fem-fylkers-konferansen (september), Innlandskonferansen. Deretter
tar Amund kontakt med fylkesbiblioteket. Vi ser muligheten for å ikke
dele ut pris for 2014.

Karianne

Ansvar og tid

Saksliste

Fra organisasjonskurset

Reidun

Reidun refererer fra NBFs organisasjonskurs 29. – 30. okt 2014 Oslo.
Kurset var veldig lærerikt og engasjerende.
Leder i NBF Mariann Scheide, holdt “vekkelsesmøte” og oppmuntret
til mer synlighet og engasjement. NBF har den tyngden vi gir den.
Oppfordring til å være våkne ang. kommunesammenslåing. Det kan
være at vi trenger nye kriterier for å opprettholde kvaliteten i
bibliotekene. Dette haster da regjeringen ønsker fortgang i prosessen
med færre kommuner..
38-14
Verving av nye medlemmer er viktig. Vi fikk mange gode tips av
verveansvarlig i Norges Bondelag og det som virker best er ansikt til
ansikt–metoden. Alle kan ta ansvar for dette.
Kommunikasjonsansvarlig Kristin Storrusten ga oss gode definisjoner
på ulike uttrykk som kan være vanskelig å forklare for folk og som kan
være lurt å sette seg litt inn i: open access, opphavsrett, IFLAS
trendrapport, e-bøker, fjernlån, innkjøpsordningen, statsbudsjettet
2015 for bibliotek, kombinsajonsbibliotek.
Noen av faggruppene i NBF var også tilstede og holdt sine egne møter
samtidig. Nyttig for alle.
Studietur
39-14

Hva er realistisk å få til?
Vi legger ikke opp til studietur da dette er for ressurskrevende for
styret å jobbe med nå.
Eventuelt

40-14

Vi vurderer å bruke poesifestivalen som vervingsarena.

Alle

