Innkalling til årsmøte 2018
Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus inviterer til årsmøte 2018
Tidspunkt: Onsdag 7. mars 2018, fra 17:00 til 19:00
Sted: Universitetsgata 14, i Norsk Bibliotekforenings lokaler.
Saksliste:
1. Konstituering
a) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg
Saker sendes til:
Sunniva Evjen, Liljeveien 7, 1452 Nesoddtangen, eller på e-post:
sunnivaevjen@gmail.com

Frist for innsending av saker: 23. februar 2018
Forslag til virkeplan i perioden 2018- 2019
Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus skal
1. Følge opp rammevilkår for alle bibliotek i Oslo og Akershus.
2. Følge opp realiseringen av nytt hovedbibliotek i Oslo og arbeidet videre med ny bibliotekmelding.
3. Følge opp folkebibliotekenes struktur og rammevilkår i Akershus.
4. Bidra til økt kunnskap om bibliotekenes rolle i samfunnet.
5. Sette søkelys på skolebibliotek som læringsarena og virkemiddel for å oppnå kompetansemål i skolen.
6. Skape et attraktivt og aktivt lokallag gjennom medlemsmøter og seminarer.
7. Bidra til faglig utvikling og engasjement blant våre medlemmer gjennom utlysning og tildeling av stipender.
8. Synliggjøre NBF sitt arbeid i og utenfor biblioteksektoren.

Utdrag av årsmelding for 2017:
Årsmøte. Årsmøtet ble arrangert på Høgskolen i Oslo og Akershus 9. mars, med faglig innledning fra
Helsebiblioteket.no, ved leder Hege Underdal.
Vårmøte. Vårmøte ble arrangert på Biblo Tøyen i Oslo. I forkant av møtet kunne medlemmene bli
med på felles middag ved Nord & natt på Tøyen. På Biblo fikk vi høre fra de ansatte, samt en
omvisning.

Nasjonal bibliotekdag. I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag 1. september hadde NBF OA stand i
Pilestredet 48, med medlemsrekruttering som formål.
Høstmøte. I oktober inviterte vi til halvdagsseminar/workshop om tjenestedesign på
Realfagsbiblioteket (årets bibliotek 2016). Tale Grøtte og Tereza Barbosa Da Silva ledet workshopen.
Oslo byråds forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020
Byrådets budsjettforslag var solid, sett fra et bibliotekperspektiv. Tiltakene som i 2016 manglet
oppfølging i Oslo-budsjettet var i stor grad tilgodesett i 2017. Dessverre hadde ingen av
styremedlemmene anledning til å delta på deputasjon.
Øvrig politisk arbeid
I forkant av valget sendte vi e-poster til alle listetoppene i Akershus og Oslo, og stilte dem spørsmål
om bibliotekpolitikk. Basert på tilbakemeldingene – eller mangelen på tilbakemeldinger – skrev Heidi
Hovemoen leserinnlegget «Alle elsker bibliotek» i Dagsavisen 8. september.
I forbindelse med høstens budsjettforhandlinger ble det i Sørum kommune foreslått å legge ned den
nyåpnede kombinasjonsfilialen på Frogner. Vi sendte innspill til alle partigruppene i kommunestyret
for å forhindre at rådmannens forslag ble vedtatt. Vi sendte også leserinnlegg til Romerikes blad 6.
desember. Forslaget ble avvist.
Synliggjøring og rekruttering
Lokallaget har hatt stand på HiOA under Nasjonal bibliotekdag, der vi fortalte om NBF og rekrutterte
nye medlemmer – primært bibliotekarstudenter. Vi hadde også stand under Akershus
litteraturfestival, på Skedsmo bibliotek. Lokallaget mener at slik oppsøkende virksomhet er viktig,
samtidig som vi også må vurdere andre måter å nå ut til “folk flest” på.
Stipendutlysninger
Lokallaget har lyst ut stipend i to omganger, vår og høst 2017. Vi har fått inn totalt 4 søknader.
Stipendmottakerne søkte om midler til å dekke noe av kostnadene i forbindelse med
videreutdanning, eller deltakelse på bibliotekfaglig konferanse. Høsten 2017 mottok vi kun en
søknad, og på grunn av en litt uklar profil valgte vi å overføre midlene til neste utlysningsrunde.
Offentliggjøring av stipendmottakere og rapportering etter endte aktiviteter er offentligjort på våre
hjemmesider.
Følgende har fått stipend fra NBF O/A (vår):
Tale Grøtte 1000,Emanuelle Dabin 3000,Tereza Barbosa da Silva 1000,-

