Bibliotekarforbundet Buskerud

ÅRSMØTEPROTOKOLL BF BUSKERUD 2016
PAPIRBREDDEN Drammen 25.02 kl.1800
Redaktør Erling Bergan, Bibliotekaren, innledet om
Ytringsfrihet
Bergan holdt en bunnsolid forelesning over hva begrepet ytringsfrihet omfatter
juridisk, etisk og hvordan vi skal møte dem som ønsker å begrense ytringsfriheten. I
forhold til religioner, i forhold til autoriteter og i forhold til samfunnsnormer kommer
ytringsfriheten lett i klemme og det er lett å opptre servilt for ikke å skape
uro/konflikter. Bergan framholdt Sissel Trygstads arbeider (Fafo/ Fritt ord) og det ble
en god debatt rundt folkebibliotekenes/bibliotekenes rolle når det gjelder å sikre en
samlingsutvikling og et arrangementsspekter som sikrer ytringsfriheten gode kår.

Konstituering.
Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Dagsorden i flg. vedtektene:
1. Årsberetning 2015
2. Revidert regnskap
3. Innkomne saker
4. Handlingsplan 2016
5. Valg - valgkomiteen redegjør for sitt arbeid og framlegger forslag på årsmøtet.
_________________________________________________________________
Årsmøtet godkjente innkalling og utsendte sakspapirer.
Bror v. Krogh ble valgt til ordstyrer og referent. Jannicke Røgler og
Stig-Elvis Furset, begge Buskerud fylkesbibliotek ble valgt til å underskrive
protokollen.

1.: Årsberetning 2015 ble enstemmig vedtatt med en retting: Avsnitt 5,
side 1 i årsberetningen – «Stig Elvis Furseth deltok på landsstyremøte…»
strykes. Årsak: Det omtalte landsstyremøtet ble avholdt i 2014.

2.: Revidert regnskap. Fylkeslaget får tildelt midler av forbundsstyret til drift
av fylkeslaget, jfr. Bfs vedtekter for fylkeslag §12.9 og regnskapsførsel er
overført til BF sentralt. Punktet bortfaller. Enstemmig godkjent
3.: Ingen innkomne saker.
4.: Handlingsplan 2016 ble enstemmig vedtatt.
5.: Valg:
Valgkomiteens leder var forhindret fra å være til stede.
Valgkomiteens skriftlige forslag ble delt ut og gjennomgått i årsmøtet.
Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Bibliotekarforbundet Buskerud 2016:
Styret:
Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, leder, ny, 2 år.
Stig-Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek, styremedlem, gjenvalg, 2 år.
Antti Kaukoranta, Modum Bibliotek, styremedlem, ikke på valg
Therese Måseidvåg. Eiker videregående skole, varamedlem, ikke på valg.
Anne Marie Bekk, Hol folkebibliotek, varamedlem, ny, 2 år.
Mjøndalen 16. februar 2016
for Valgkomitéen:
Pål Ødemark, leder.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret for BF Buskerud 2016 består av
Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, leder, ny, 2 år.
Stig-Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek, styremedlem, gjenvalg, 2 år.
Antti Kaukoranta, Modum Bibliotek, styremedlem, ikke på valg
Therese Måseidvåg. Eiker videregående skole, varamedlem, ikke på valg.
Anne Marie Bekk, Hol folkebibliotek, varamedlem, ny, 2 år.

Årsmøtet 2016 valgte flg. valgkomité:
Pål Ødemark, Nedre Eiker Bibliotek, leder,
Bror v. Krogh, Kongsberg vg. skole, medlem
Mohammad Rambod, Kongsberg vg. skole, varamedlem.
___________________________________________

