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Ordstyrer: Morten Haugen
Referent: Kristian Nilsen
Morten ønsker velkommen og forteller kort om hva vi skal gå gjennom og hva et
fylkesårsmøte innebærer.
1. Årsberetningen
Morten går gjennom. Medlemstallet synker. Ser ofte at det er de single BFmedlemmene på arbeidsplassene som melder seg ut. Ellers har det vært et rolig år
med lite forandringer.
2. Regnskap og revisjonsberetning
Liv Inger går gjennom. Gjenspeiler et rolig år, med et lite overskudd. BF sentralt
overførte tidligere kr. 10 000 til fylkeslagene, nå overføres kr. 5 000. Man kan
søke om mer etter behov, det har det ikke vært behov for i 2013.
3. Budsjett og aktivitetsplan
Fylkesstyrets forslag til aktivitetsplan:
1. Kontakt med medlemmene
1)

Styret skal være i kontakt med alle medlemmer i løpet av året.

2) Nye medlemmer skal fortløpende kontaktes og ønskes velkommen. De tilbys hjelp til å avklare sin
tillitsvalgtsituasjon og informeres om prosessen rundt lokale forhandlinger.

2. Faglig-politisk arbeid
1)

Styret utarbeider årlig en oversikt over tillitsvalgte på alle arbeidsplasser og skaffer seg informasjon
om når de lokale forhandlingene skal foregå. Styret skal oppfordre medlemmene til å legge inn krav og

delta som tillitsvalgte.
2) Styret skal bistå tillitsvalgte som ønsker hjelp ved lokale forhandlinger.
3) Styret skal fortløpende vurdere behov for kursing av tillitsvalgte. Styret skal herunder også vurdere, i
samarbeid med BF-sentralt, behovet for å avholde kick-off i forkant av lokale forhandlinger.
4) Styret skal oppsummere resultater for de lokale forhandlingene innen fylkeslaget.
5) Styret skal bistå medlemmer som ønsker hjelp med å utforme lønnskrav ved ansettelse.

3. Verving
1) Styret skal arbeide for å verve nye medlemmer i alle sektorer.

Morten foreslår å gjenta handlingsplanen fra i fjor, men å stryke pkt. 6 under
Faglig-politisk arbeid (gavesjekk). Dette for å begrense oss til de tingene vi må
gjøre. Innholdet i pkt. 6 vil fortsatt kunne brukes, men da for vi vil – ikke for vi
må.
Hovedtrekkene i handlingsplanen er kontakt, oversikt og bistand.
Fylkesstyrets forslag til budsjett:
Inn
Årsmøte
Fylkesstyremøter
Medlemskontakt
Verving, kickoff, annen programaktivitet
Diverse og adm
Tilskudd fra forbundskontoret

Ut
2500
1500
1000
3500
400

5000
5000 8900

Budsjettet vedtas. Gjenspeiler mest fokus på programaktivitet, lite fokus på
verving. De fleste har kjennskap til BF, men det gjelder fortsatt å informere
nyansatte.
4. Valg
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Revisor:

Morten Haugen, Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag (2013-2015)
Kristian Nilsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2013-2015)
Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek (2014-2016)
Dalia M. Brønstad, Verran folkebibliotek (2014-2015)
Trond Hallem, Steinkjer folkebibliotek (2014-2015)
Brit Randi Sæther, Namdalseid folkebibliotek (2014-2015)

Valgkomitéen; Liv Edel Berge, Oddbjørg Øiberg og Astrid Kilvik

Styrets forslag til valgkomite og landsmøtedelegater
To medlemmer og et varamedlem til valgkomite; alle for ett år:
 Trine Myhr, Trondheim folkebibliotek
 Ellen Næss Jensen, arbeidssøkende (ex HiST)
 Herdis Løkken, Levanger vg skole
Fire landsmøtedelegater og fire varadelegater i denne rekkefølge:
 Morten Olsen Haugen, fylkesstyreleder (NT fylkesbibl)
 Brit Karen Einang, tillitsvalgt Trondheim folkebibliotek
 Liv Edel Berge, tillitsvalgt HiST
 Kristian Nilsen, fylkesstyremedlem
 Trond Hallem, tillitsvalgt Steinkjer folkebibliotek
 Sigrid Bremseth, varatillitsvalgt Trondheim folkebibliotek
 Liv Inger Lamøy, varatillitsvalgt HiST
 Dalia Brønstad, varamedlem fylkesstyret (Verran folkebibl)

Valgkomiteens forslag til styresammensetning ble godkjent. Det samme ble
fylkesstyrets forslag til landsmøtedelegater.
5. Innkomne saker
Forbundsleder Monica Deildok informerte om medlemskapskriterier i BF.
Saken ble drøftet uten vedtak.
Monica avsluttet møtet med å snakke om «Rollen som tillitsvalgt».

