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Protokoll fra BFs landsmøte
Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF)
Fredag 18. april 1997
i Ingeniørenes hus i Oslo.
Møtet satt kl. 10.15.
48 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 7 styremedlemmer og
7 medlemmer var tilstede.
Navneliste over de fremmøtte vedlegges protokollen.
BFs
leder
Randi
Rønningen ønsket velkommen.

1. Konstituering.
a. Innkalling, delegater og møtereglement
ble godkjent.
b. Valg av møteledere: Kari Gulbraar, Trond
Minken

mende landsmøteperiode.
Vedtatt.
Forslag fra Buskerud lokallag om at sak
nr. 8. Lokallagenes mandat og sak nr.9.a)
Regionale forhandlingsutvalg behandles
sammen.

Referenter: Kirsten Grøtte, Kirstin Vinje

nuar til 17. april 1997.
Styret har i denne perioden hatt 2 møter og
behandlet 22 saker.
10.04.1997 sendte AF brev til Kommunenes
Sentralforbund hvor de ba om at foreningene i 13-gruppen skulle få eget partsforhold.
Pr. 17. april har BF 835 medlemmer.

Vedtatt.
Redaksjonskomité: Mariann Scheide,
Klaus Jøran Tollan, May Line Angell
(f.o.m. sak 8).

Dagsorden godkjent.

På årsmøte i AFs samarbeidsforum 17 januar 1997 ble Sølvi Kristiansen valgt inn i
styret.

En innkommet sak.
Beretningen ble godkjent.

Protokollkomité: Hanne Danielsen, Trine
Berntsen, Kirsten Grøtte, Kirstin Vinje

2. Forbundsstyrets beretning.
Tellekorps: Siri Kolle, Steinar Lakså,
Anne-Mette Vibe, Anne Woje
c. Styret foreslår at alle gjester har talerett.
Vedtatt.
Forslag til at sak nr.7. Kollektivt medlemsskap i Norsk bibliotekforening flyttes og
behandles før sak nr. 5. Kontigent for kom

3. Forbundsstyrets regnskap.
Beretningen for perioden fra 30. september
1995 til 31. desember 1996 er blitt trykket i
Bibliotekaren nr. 3/1997. Leder Randi
Rønningen la fram en muntlig beretning for
virksomheten i inneværende periode. Styret har i perioden hatt 6 møter og behandlet
74 saker.

Regnskapene for 1995 og 1996 er trykket i
Bibliotekaren nr. 3/1997.
Sølvi Kristiansen redegjorde for avvik i forhold til budsjettene.
Regnskapene ble godkjent.

Tillegg til beretningen, for perioden 1. ja-
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4. Kontrollkomitéens rapport.
Rapporten for landsmøteperioden 1995-97
er gjengitt i Bibliotekaren nr. 3/1997.
Rapporten ble lagt frem av Tina Manni.
Rapportene ble tatt til etterretning.

7. Kollektivt medlemsskap i
Norsk bibliotekforening.
Forbundsstyrets forslag: Ordningen med
kollektivt medlemsskap i NBF for medlemmer av BF opphører fra 01.01.98.
Forslag fra delegatene fra Trøndelag: Ordningen med kollektivt medlemskap i NBF for
medlemmer av BF opprettholdes.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble ble vedtatt med
40 mot 4 stemmer.
Landsmøtet i Bibliotekarforbundet oppfordrer forøvrig sine medlemmer om å opprettholde sitt medlemskap i NBF.
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5. Kontigent for kommende
landsmøteperiode.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:

2. Ideelt sett bør den enkelte arbeidstaker
selv fritt velge fagorganisasjon, men i praksis blir dette valget regulert av avtalen mellom BF og Norsk Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen.

Bibliotekarforbundets kontigent utgjør
1,3% av medlemmets bruttolønn. Den øvre
grensen er kr 3.300, den nedre er kr 1.992
(delelig med 12). Ikke yrkesaktive medlemmer: kr 400 pr år. Studenter: kr 100 pr. skoleår.

3. Landsmøtet 1997 ber forbundsstyret om
å fortsette samarbeidet med Fagbibliotekarforeningen for å komme fram til felles forståelse av punkt 3 i avtalen slik at begge foreninger er villige til å godkjenne unntak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

6. Samarbeidsavtalen med
Fagbibliotekarforeningen/
Forskerforbundet.

8. Lokallagenes mandat
og
9. Innkomne saker
a) Regionale forhandlingsutvalg
behandles sammen.

Forbundsstyrets første forslag (trykket i Bibliotekaren nr. 3/1997) trekkes, og nytt forslag fremmes:

Forbundsstyrets forslag til sak 8:
1. Bibliotekarforundets idegrunnlag er et
ønske om og behov for å samle alle bibliotekarer, uavhengig av arbeidsplass, i ETT
forbund.

1. Lokallagene er forbundets lokale ledd, og
arbeider etter forbundets vedtekter og vedtak.
2. Lokallagene skal velge
delegater til landsmøtet. Lokallagene har ansvar for at
alle BFs medlemmer får anledning til å diskutere sakene som skal behandles på
landsmøtet.
3. Lokallagene skal formidle
kontakt mellom BFs sekretariat/forbundsstyre og
enkeltmedlemmer samt
tillitsvalgte.Det er de lokale
styrenes oppgave å følge
opp nye medlemmer som er
alene på sine arbeidsplasser
og som blir sine egne tillitsvalgte.
4. Lokallagene er et viktig
ledd i rekrutteringen. Dette
arbeidet kan initieres lokalt
eller i samarbeid med BFs
sekretariat.

Det var mange lyttende og engasjerte delegater på BFs landsmøte i Ingeniørenes Hus. Her ser vi
Trøndelagsbenken og en sørlending. Fra venstre Ingebjørg Aagre (vara til forbundsstyret), Guri
Haugan (Levanger bibliotek), Morten Haugen (Ørland bibliotek) og Jan Erik Sandhals (Trondheim folkebibliotek). (Foto: ebe)

(forts. neste side...)
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(...forts. fra forrige side)

Se forbundsstyrets forslag til vedtektsendring punkt 11.10.

Arbeide for at tilleggsutdanning gir lønnsmessig uttelling.

5. Lokallagene er ikke forhandlingsutvalg,
men kan være et rådgivende organ for medlemmene i lønnsforhandlinger. I særskilte tilfeller der tillitsvalgte ikke er skolert i avtaleverk og forhandlingsteknikk, kan lokallagsstyrene gjennomføre lokale forhandlinger.

Buskerud lokallags forslag til punkt 9.a trykket i Bibliotekaren nr. 3/1997 ble trukket tilbake.

Enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt.
Buskerud lokallag fremmet tillegg til
forbundsstyrets forslag punkt 5:
Lokallagene kan i dette arbeidet praktisere
en ordning med lokale lønnsutvalg,
men trakk så forslaget igjen.

11. Budsjett for 1998 og 1999.
10. Prinsipprogram og arbeidsprogram.

Forbundsstyrets budsjettforslag er gjengitt i Bibliotekaren nr. 3/1997.

Forbundsleder Randi Rønningen gjennomgikk prinsipprogrammet (trykket i Bibliotekaren nr. 3/1997).

Enstemmig vedtatt.

12. Endringer i vedtektene.
Studentlaget fremmet endringsforslag til
punktet "Bibliotekarenes utdanning":
Endring av bibliotekaryrket krever endring
av utdanning. BF
ønsker å støtte
etableringen av
nye utdanninger
for bibliotekarer.
BF vil holde øye
med det faglige
nivået i de nye og
eksisterende
utdanninger for
bibliotekarer for å
sikre at de gjør
oss i stand til å
møte samfunnets
behov for litteratur og informasjon.
Enstemmig vedtatt.
Forslag til arbeidsprogram for
perioden 19981999 er trykket i
Bibliotekaren nr.
3/1997.
Forbundsstyret
trakk punktet:
Arbeide for at etter- og videreutdanning
gir
lønnsmessig uttelling.

Følgende endringsforslag fra forbundsstyret forelå:
§ 2.2 Bibliotekarstudenter kan opptas som
studentmedlemmer i forbundet.
§ 7.5 Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, tale- og forslagsrett
på landsmøtet. Landsmøtet avgjør i hvilke
saker inviterte gjester også har forslagsrett.
§ 8.2 Forbundsstyret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Ved forfall
...(som tidligere).
§ 7.6 j Valg:
Leder i forbundet,
Nestleder i forbundet,
5 medlemmer til forbundsstyret,
5 varameedlemmer (i nummerert
rekkefølge) til forbundsstyret.
(Resten som tidligere).
§ 8.3 Forbundsstyret er vedtaksført når
minst fire medlemmer er tilstede,
hvorav leder...
(som tidligere).
§ 9.5 Kontrollkomitéen skal utarbeide en
skriftlig rapport for hver landsmøte
periode.
Rapporten skal gjøres kjent ...
(som tidligere).
§11.10 Lokallag kan opprette lønnsutvalg.
Samtlige forslag ble enstemmig vedtatt.

13. Valg
Randi Rønningen var aktiv under hele landsmøtet. Hun ble gjenvalgt som BFs leder med akklamasjon. Ut fra stemningen å dømme
har Randi aldri stått så sterkt blant BFs medlemmer som nettopp
nå. (Foto: ebe)

Møre og Romsdal fylkeslag
fremmet nytt forslag:

Kari Gulbraar la fram valgkomitéens innstilling og presentrete de foreslåtte kandidater:
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yrkeshverdag som det er
viktig å få representert i BF’s
styre.
En reduksjon av styrets størrelse bør føre til ommøblering blant kandidatene, slik
at man sikrer minst en av de
yngre fast plass i styret.
Forslag til vedtak:
Kari Lifjell flyttes til 1. vararepresentant.
Hanne Fosheim inn i styret
på fast plass.
Forslaget fra Oslo lokallag
ble vedtatt med 41 mot 2
stemmer.

Siri Sjursen (nærmest) og Gunvor Bruland, begge delegater fra Hordaland BF. Siri jobber på
Hordaland fylkesbibliotek mens Gunvor er på Bergen offentlige bibliotek. Landsmøtet valgte Siri
Sjursen som ny nestleder i BF etter Turid Holtermann. (Foto: ebe)

a. Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret.

1.vararepres.: Hanne Fosheim,
Høgskolen i Oslo,
Fellesbiblioteket Bislet

Leder:

Valgkomitéens forslag:
Leder:

Nestleder:

Styremedl.:

Randi Rønningen,
Menighetsfakultetet
(gjenvalg)

Forbundsstyrets forslag:
Mona M. K. Hedén,
Vadsø videregående skole
(leder)

2.vararepr.:

Mona Magnussen,
Troms fylkeskommune

Trond Minken,
Trondheim folkebibliotek
(gjenvalg)

3.vararepr.:

Ingebjørg Aagre,
Aust-Agder fylkesbibliotek
(gjenvalg)

Kirsten Leth Nielsen,
Deichmanske bibliotek

Siri Sjursen,
Hordaland fylkeskommune
4.vararepr.:

Aasa Storlien,
Brønnøy folkebibliotek

5.vararepr.:

Aud Guttu,
Rælingen bibliotek
(gjenvalg)

May Line Angell,
Hammerfest bibliotek
Leikny Haga Indregaard,
Rogaland fylkesbibliotek
(gjenvalg)

b. Leder , medlemmer og
varamedlemmer til
valgkomitéen.

Vararepr.:

Aud Nordgarden Grimstad,
Fredrikstad bibliotek
(gjenvalg)

Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble
vedtatt.

Oslo lokallag fremmet følgende forslag:
Siri Kolle,
Fredrikstadbibliotekene
(gjenvalg)
Steinar Lakså,
Meråker bibliotek
(gjenvalg)

Ved å redusere antallet styremedlemmer fra
7 til 5 vil valgkomitéens forslag til oppfølging føre til at de yngre representantene
skyves ut av styret (fast plass) slik at ingen
av de faste styremedlemmene har “yngre
eksamen” enn fra 1989 (åtte år).

Kari Lifjell,
Deichmanske bibliotek
(gjenvalg)

De yngre yrkesutøverne med fem år eller
mindre ansiennitet som bibliotekarer (eksamen fra 1992 eller senere) har en spesiell

c. Leder, medlemmer og varamedlemmer til
kontrollkomitéen.
Leder:

Else-Margrethe Bredland,
Kristiansand folkebibliotek
Turid Holtermann,
Høgskolen i Sør-Trøndelag

(forts. neste side...)
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(...forts. fra forrige side)
Eli Wilhelmsen,
Nasjonalt læremiddelsenter
Vararep:
Ingeborg Motzfeldt,
Høgskolen i Tromsø
Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble vedtatt.
Møtet avsluttet kl. 17.00.
Protokollen er godkjent av
protokollkomitéen:
Kirsten Grøtte
Kirstin Vinje
Hanne Danielsen
Trine Berntsen
Trond Minken og Kari Gulbraar var dyktige møteledere. De hadde et godt sideblikk på klokka, la
inn nok pauser til at til og med storrøykerne var fornøyd, og holdt tunga rett i kjeften når det forelå
flere forslag og avstemmingsmåte skulle avgjøres. (Foto: ebe)

- Snilt og godt landsmøte
Vi har tatt en prat med en av delegatene på vårens landsmøte i BF. Anne Foss var en av tre delegater fra Buskerud lokallag. Anne Foss er til daglig å finne på Buskerud fylkesbibliotek, der hun er
tillitsvalgt for BF. Til landsmøtet hadde hun levert et forslag om opprettelse av lokale lønnsutvalg, et
forslag forbundsstyret gikk imot og som derfor skapte debatt.

Landsmøtedelegat Anne Foss,
Buskerud BF
intervjuet av Erling Bergan

peratur på var vår sak. Det forbauset meg
litt at for eksempel saken om forholdet til
Forskerforbundet ikke skapte mer debatt.
Jeg tror nok forbundsstyret må ha opplevd
dette som et snilt landsmøte.

lag. Dette støttet ikke forbundsstyret, og jeg
var spent på begrunnelsen da denne saken
ble behandlet på landsmøtet.

- Du hadde forslag inne om opprettelse av
regionale forhandlingsutvalg i BF. Hvordan
gikk det med den saken, syns du?

- Men landsmøtet lyttet mer til deg enn til
forbundsstyret?

- Hvordan opplevde du landsmøtet?
- Veldig rolig og ganske tro mot forbundsstyret. Det var ikke mye opprør i salen, for å
si det sånn. Den eneste saken det ble tem-

- Det gikk bra, spesielt i forhold til utgangspunktet. Vi hadde foreslått at det i mandatet
for lokallagene skulle stå at det skal være et
lønnsutvalg underlagt styret i hvert lokal-

Lydhørt landsmøte

- Landsmøtet var iallefall lydhøre overfor
våre argumenter. Poengene våre kom sterkere fram når vi fikk begrunne dem fra talerstolen.

