Årsmelding 2019
Styret har i perioden bestått av:
Helene Heger Voldner (Deichman), leder
Una Molvig (Deichman), nestleder
Torbjørg Selnes Nielsen (Ås bibliotek)
Marta Herkenhoff (UiO, Juridisk bibliotek)
Gunn Eva Næss (Folkehelseinstituttet)
Julie Skattebu (UiO, Medisinsk bibliotek)
Vararepresentanter:
Anne Jorun Bergum (Jessheim vgs)
Liv Gjestrum (OsloMet)
Valgkomiteen har i perioden bestått av Åse Kristine Tveit (OsloMet) og Gøril Tvedten Jorem
(Diakonhjemmet, Medisinsk bibliotek)
Revisorer har i perioden vært:
Kathrine Remers Hanssen (SSB) og Tore Kristian Andersen
Arrangementer for medlemmene:
I perioden 2019-2020 har vi arrangert følgende aktiviteter for medlemmer og andre:
Årsmøte/vårmøte
Årsmøtet ble arrangert i lokalene til Juridisk bibliotek, og ble innledet av to presentasjoner:
-

«Knask eller knep? Litteraturformidling mellom idealisme og pragmatiske» v/Silje Hernæs
Linhart, Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Bokåret 2019: «1500 arrangement i 500 bibliotek» v/Liv Gulbrandsen, prosjektleder for
Bokåret 2019, Nasjonalbiblioteket.

Høstmøte
November 2019 hadde vi et frokostmøte for medlemmer av lokalforeningen og andre interesserte.
Tema var miljø, bærekraft og delingsøkonomi, og i panelet satt forfatter og professor Dag O. Hessen,
sammen med representanter for organisasjonen Restarters Norway, og Food Studio, som også stod
for frokostservering. Det var et vellykket møte med gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte.
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Oslo byråds forslag til budsjett for 2020
Styreleder deltok på deputasjon i kultur- og utdanningkomiteen med innspill til budsjettet for 2020.
Det var et i utgangspunktet godt forslag med åpningen av Deichman Bjørvika som et hovedmoment,
der vi pekte på utfordringer knyttet til åpningstider, bemanning og utleiekrav, samt skolebibliotek og
samordning av bibliotektjenester til skoler og barnehager.
Nytt hovedbibliotek i Oslo
Lokallaget har fulgt åpningen av nytt hovedbibliotek, og særlig spørsmål som utleiekrav, bemanning
og åpningstider har vært viktige momenter. I tillegg har dette påvirket innspill rundt den fulle
bibliotekstrukturen i Oslo, der bydel St. Hanshaugen vil stå uten lokalbibliotek.
Øvrig politisk arbeid
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant rektorer på skoler i Akershus og Oslo, som
resulterte i et innlegg om både hvordan situasjonen ser ut, og om viktigheten av skolebibliotek. En
oppsummering av denne legges ut på lokallagets hjemmesider.
Øvrig organisatorisk arbeid
Som en del av regionreformen og fylkessammenslåing ble det anbefalt at den nye regionen Viken
også skulle gjenspeiles i NBFs lokalavdelinger. NBF O/A deltok på årsmøtet til NBF Østfold sammen
med NBF Buskerud. Lokallagene Buskerud og Østfold har gjort vedtak på å opprette et nytt regionlag
Viken, og vi kom med innspill om at styret vil anbefale årsmøtet å vedta at den delen av
medlemsmassen som tilhører Akershus overføres til et eventuelt nytt Viken-lag, i samråd med
tidligere NBF Buskerud og Østfold.
Stipendutlysninger
Lokallaget har lyst ut stipend i to omganger, vår og høst 2019. Vi har fått inn totalt 15 søknader.
Stipendmottakerne søkte om midler til å dekke noe av kostnadene i forbindelse med
videreutdanning, eller deltakelse på bibliotekfaglig konferanse. Offentliggjøring av stipendmottakere
og rapportering etter endte aktiviteter blir offentligjort på våre hjemmesider.
Følgende har fått stipend fra NBF Oslo og Akershus i perioden:
Vår 2019: Stipendet på 5000 ble fordelt på 3 søkere:




3000 kroner til Tine L. Frost til deltakelse på konferansen CHIIR 2019, der det blir presentert
papers som blant annet omhandler hvordan folk søker etter informasjon knyttet til kreative
aktiviteter i hverdagen, og er relevant for hennes doktorgradsarbeid.
1000 kroner til Helene H. Voldner og 1000 kroner til Lisa B. Bøen til studietur til Louisiana
Literature august 2019.

Høst 2019: Stipendet på kr. 5000 ble fordelt på 3 søkere:


3000 kroner til Susanne Mysen for å delta på Tidemann brukerseminar i september 2019.
Stipendsøkeren startet i 2018 eget firma, Rettsinfo, som er en bibliografisk base som stadig
bygges ut og der det skal være lettere å finne juridisk litteratur. Søkeren ønsket dette
brukerseminaret for å få økt kompetanse om dette biblioteksystemet.
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1000 kroner til Bendik Løve og 1000 kroner til Anne Cathrine Ødegård for delvis å dekke
utgifter til Skolebibliotekkonferansen som ble holdt i Kristiansand i september 2019.

Informasjonsvirksomhet
Lokallaget bruker hjemmeside, e-post og Facebook for å informere medlemmene om politisk arbeid,
stipendutlysninger og medlemsarrangementer. I perioden har NBF sentralt oppdatert
medlemsregisteret for alle lokallag, og lokallaget har fått tilgang til det nye medlemsregisteret. Det er
en utfordring at mange av medlemmene står oppført med ugyldige e-postadresser, og vi ber derfor
de enkelte medlemmene sjekke om de står oppført med rett e-postadresse. Dette kan gjøres ved å ta
kontakt med lokallaget.
Styremøter
Styret har hatt 10 styremøter i perioden 2018–2019.
Andre aktiviteter
Helene Heger Voldner, Marta Herkenhoff og Anne Jorun Bergum deltok på NBFs organisasjonsmøte i
oktober 2019.
Antall medlemmer pr. 01.03.2020
947
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