Protokoll
Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 11. november 2011, Gardermoen
Tore Eugen Kvalheim hilste Landsmøtet velkommen.
Møtet ble satt kl. 10.40
Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer og ansatte i sekretariatet, totalt 76.
Navneliste over de fremmøtte vedlegges protokollen.
1. Konstituering
a. Innkalling, delegater og møtereglement ble godkjent.
b. Valg av
Møteledere: Eirik Gaare og Liv Evju
Referenter: Ingrid Ericson og Kari Tverelv Angelsen
Redaksjonskomite: Katrine With Eielsen, Vibeke Stockinger Lundetræ, Hilde Gjessing og
Henriette Primberg
Protokollkomite: Eirik Gaare, Liv Evju, Ingrid Ericson og Kari Tverelv Angelsen
Tellekorps: Erling Bergan, Petter Bruce og Kari Lifjell
c. Dagsorden: Forslag til dagsorden er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Dagsorden ble godkjent.
2. Forbundsstyrets beretning
Beretningen for 8. april 2008 - 26. september 2011 er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Beretningen for perioden 27. september – 9. november 2011 ble delt ut på landsmøtet.
Beretningene ble presentert av Monica Deildok.
Vedtak: Landsmøtet godkjente beretningen.
3. Regnskap for 2008-2010.
Regnskapene for 2008-2010 ble presentert i Bibliotekaren 10/2011. Revisjonsberetningene
ble delt ut på landsmøtet.
Hanne Brunborg presenterte regnskapene.
Anne Woje stilte spørsmål om hvorfor det i 2009 bare ble betalt ut 5000 kroner i stipend.
Hanne Brunborg svarte at det delvis var en feilføring, det burde vært 18000,- og at
retningslinjene for utdeling av stipend var strengere i denne perioden.
Vedtak: Regnskapene for 2008-2010 godkjennes.

4. Kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden.
Rapporten for 2008-2010 ble presentert i Bibliotekaren 10/2011.
Astrid Kilvik presenterte Kontrollkomitéens rapport.
Vedtak: Landsmøtet godkjente Kontrollkomitéens rapport.

5. Kontingent for kommende landsmøteperiode
Forbundsstyrets forslag ble gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Susanne Baumgärtel presenterte saken.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1,32 % av medlemmenes bruttolønn.
Maksimum kontingent settes til kr 460 pr måned (kr 5.520 pr år.)
Minimum kontingent settes til 200,- pr måned (kr 2.400 pr år).
Ikke-yrkesaktive medlemmer kr 250 pr år.
Studenter kr. 100 pr skoleår.
Virkningsdato er 1. mars 2012.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
6. Innkomne saker:
a. Konfliktfondets størrelse
Hanne Brunborg presenterte saken.
Forbundsstyret forslag:
Konfliktfondet skal utgjøre 0,5 % av samlet brutto lønnsmasse for BFs yrkesaktive
medlemmer. Avsetninger til konfliktfondet må vurderes ved revisjon av budsjettet.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
b. Organisasjonsutvalg
Forbundsstyrets forslag til vedtak er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Monica Deildok presenterte saken.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
7. Målprogram 2011-2014
Forbundsstyrets forslag til målprogram er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Roger Dyrøy presenterte målprogrammet.
Endringsforslag:
A6: BF skal arbeide for en sterkere synliggjøring av bibliotekarers kompetanse.
B14: Arbeide for at skolebibliotekarer skal ha mulighet og rett til etter- og videreutdanning på lik
linje med skolens pedagogiske personale.
Innledningen av punkt C: Første setning i forbundsstyrets forslag fjernes, ny første setning blir:
Bibliotekarforbundet skal arbeide for at medlemmenes lønnsutvikling og lønnsvilkår samsvarer
med utdanning, kompetanse og ansvar.
Forbundsstyret har ingen motforestillinger mot de endringsforslagene som kom.
Vedtak: Målprogrammet ble enstemmig vedtatt med de endringene som er foreslått.
Styret tar til etterretning at landsmøtet ønsker at målprogrammets punkt C12: «Arbeide for å få
forhandlingsrett ved alle arbeidssteder der Bibliotekarforbundet er representert» blir prioritert.

8. Budsjett 2012-2014
Forslaget til budsjett er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.

Elisabeth Bergstrøm presenterte budsjettforslaget.
Forslag til endringer:
Det innføres gravferdsstøtte til medlemmer som dør på 30 000 pr. år som føres under diverse
utgifter, og disse pengene tas fra markedsføringsposten som reduseres tilsvarende.
Stipendposten økes til 100 000,- og disse pengene tas fra kursposten som reduseres tilsvarende.
Vedtak: Budsjettene ble enstemmig vedtatt med endringene som er foreslått.

9. Endringer i vedtektene
Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Elisabeth Bergstrøm presenterte vedtektsendringene.
Forslag til endringer:
$1 – BF er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig fagforbund. BFs formål er å arbeide for
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, høy faglig standard i utdanningen og i utøvelsen av faget.
BF skal arbeide for å styrke medlemmenes rolle i arbeidslivet.
Vedtatt mot en stemme.
$2.1 – Punktet blir stående slik det står i vedtektene i dag, og det overlates til
organisasjonsutvalget (se sak 6b) å se på dette.
Enstemmig vedtatt.
Forslag til ny $2.1 For å bli medlem må en i utgangspunktet ha bachelor eller mastergrad der
minst 120 studiepoeng er bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende
utenlandsk utdanning. Ansatte med minimum bachelorgrad uten bibliotekfag i bibliotekfaglige
stillinger kan også opptas som medlemmer.
Dette forslaget ble trukket, men Landsmøtet ønsket å protokollføre formuleringen.
$2.2 – Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemsskap gir ikke
rett til bistand i arbeidsforhold, men er for øvrig å regne som et ordinært medlemskap. Etter
endt bibliotekarutdanning må vitnemål sendes BF før medlemmet kan registreres som ordinært
medlem. Bibliotekarer under etter- og videreutdanning kan også registreres som
studentmedlemmer i studieperioden.
Enstemmig vedtatt.
$2.3 – Innmelding skal gjøres til forbundet sentralt. Vitnemål vedlegges.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
§ 4.1 Endringen som foreslås vedtas (enstemmig)
§ 6.3 Endringen som foreslås vedtas (enstemmig)
§ 7.2 Endringen som foreslås vedtas (enstemmig)
Endringene i § 7.3, 7.6, 7.7, 8.1, 8.4, 9.3, 9.5, 9.7, 10.2, 11.2, 11.2, 12.3, 12.8, 12.9 og 13.1 ble
enstemmig vedtatt.

10. Valg
Forslaget er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.
Anne Woje presenterte valgkomitéens innstilling.
Forbundsstyre:
Leder:
Monica Deildok, leder, Bibliotekarforbundet
Nestleder:
Margunn Haugland, bibliotekar, Skien videregående skole, avd. Brekkeby
Styremedlemmer:
Elisabeth Bergstrøm, bibliotekleder, Longyearbyen bibliotek

Monica Skybakmoen, biblioteksjef, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, biblioteksjef, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, bibliotekar, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, forskningsbibliotekar, Høgskolen i Bergen
Varamedlemmer:
1.vara: Randi Egge Svendsen, bibliotekar, Moss bibliotek
2.vara: Anne Husøy, avdelingsleder, Molde bibliotek
3.vara: Kari Angelsen, informasjonsmedarbeider, Bodin videregående skole
4.vara: Gro F. Haugastuen, document manager, Statoil
5.vara: Arild Skalmeraas, bibliotekleder, Høgskolen i Telemark
Valgkomitéens innstilling til Forbundsstyre enstemmig valgt.

Kontrollkomité:
Leder:
Ola Eiksund, biblioteksjef, Arendal bibliotek
Medlemmer:
Astrid Kilvik, hovedbibliotekar, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Ritha Helland, biblioteksjef, Øygarden bibliotek
Varamedlem:
Mona Magnussen, spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Tromsø
Valgkomitéens innstilling til Kontrollkomité enstemmig valgt
Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité:
Leder:
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Medlemmer:
Richard Madsen, Holmestrand bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Varamedlem:
Susanne Baumgärtel, Troms fylkesbibliotek

Forbundsstyrets innstilling til valgkomité ble enstemmig valgt.
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