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Styremøter
Styret har hatt sju styremøter og har behandlet 70 saker, herunder pro forma-godkjenninger. Styret
vedtok en møteplan som la opp til å holde møtene på forskjellige biblioteker i fylket: Elverum
bibliotek (6. april 2016), Ringsaker bibliotek (6. juni 2016), hjemme hos leder i Ottestad (2. september
2016), Stange bibliotek (7. november 2016), Hamar bibliotek (12. januar 2017), Kongsvinger bibliotek
(2. februar 2017) og Grue bibliotek (6. mars 2017).

Medlemmer
NBF avdeling Hedmark har pr. 31.12.2016 105 medlemmer ifølge oversikt oversendt fra NBFs
sentralstyre. Dette er en nedgang på 7 stk. siden 31.12.2015. Styremøtene har vært holdt på ulike
biblioteker og i forbindelse med møtene har det vært satt opp NBFs rollup og lagt ut brosjyrer. I
forbindelse med det utvidede styremøtet 2. september var det også sendt invitasjon via websidene

våre og facebook til alle medlemmer. Styret har vært bevisst om at det er utfordrende å verve
medlemmer, og har hatt med seg i arbeidet at det er viktig å snakke med folk og invitere kolleger,
venner og bekjente til å støtte arbeidet vårt gjennom et medlemskap. Det krever mye i dag å få folk
til å ta aktivt del i foreningsarbeid som NBF.

Møter
Årsmøte ble avholdt 15. mars 2016 på høgskolebiblioteket i Hamar.

Det er ikke holdt andre møter enn styremøter og årsmøtet. Men i tilknytning til styremøte
hos leder i Ottestad ble det holdt et åpent møte der medlemmene og andre også ble invitert,
der forfatter Bjørn Hatterud holdt foredrag og kåserte.

Øvrig faglig virksomhet
Vi har erfart at det er vanskelig å få til et samarbeid med NBF avdeling Oppland om Bibliotekprisen.
Vi valgte derfor å ta opp igjen tradisjonen med å dele ut prisen kun for Hedmark, for året 2016. Styret
var enstemmig, og godt fornøyd med den vinneren vi landet på.

Styrets kommentar
Ved å ha turnert med styremøtene har vi erfart at bibliotekene i Hedmark er i utvikling. De tenker
nytt, og er i ferd med å tilpasse seg nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, framtidig teknologi og
brukermønstre. Det er krevende, men ser også ut til å gi resultater. Mange politikere ser betydningen
av bibliotekene, men det er også interessant å se hva bibliotekene får til av praktiske løsninger til
tross for politikere.

Grue, 06.03.2017
For styret i NBF Hedmark
Stein Kippersund
leder, NBF Hedmark

