REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013

BIBLIOTEKARFORBUNDET – TRØNDELAG
torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim
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Det nye fylkesstyret
Leder: Morten Haugen, Fylkesbibl i NT. bokmorten@gmail.com. Tlf 415 17 633
Liv Inger Lamøy, Høgskolen i ST. liv.i.lamoy@hist.no. Tlf 902 02 117
Kristian Nilsen, Høgskolen i ST. kristian.nilsen@hist.no. Tlf 416 45 858
Vara: Brit Karen Einang, Trondheim fb. britkaren@hotmail.com. Tlf 479 08 483
Vara: Dalia M. Brønstad, Verran fb. dalia.bronstad@verran.kommune.no. Tlf 900 41 890
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Årsmøtereferat
6 medlemmer deltok på møtet.

1. Valg av møteleder og referent
Morten Olsen Haugen ble valgt som møteleder. Liv Inger Lamøy ble valgt til referent.

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent. Sakslisten ble godkjent, inkludert forslag om å rokkere på
rekkefølgen av sakene.

3. Årsberetning
Fylkesleder Morten Olsen Haugen gjennomgikk årsberetningen. Beretningen ble
godkjent uten kommentarer.

4. Regnskap og revisjonsberetninger 2012
Kasserer Liv Edel Berge gjennomgikk regnskapet som viste et forbruk for 2012 på kr.
6291,7. Beholdningen ved årsskiftet var kr. 4121,94. Revisjonsberetningen ble lagt fram,
med en oppfordring fra revisor om å bruke henvisninger på bilag for oversiktens skyld.
Regnskapet ble tatt til etterretning.

5. Budsjett og handlingsplan for 2013
Handlingsplanen for 2012 videreføres uten forandringer for inneværende år.
Valgkomiteen kom med en oppfordring om tiltak for å øke engasjementet blant
medlemmene. Det kom forslag om å inngå samarbeid med andre foreninger om
aktiviteter, eller tilby medlemmer deltagelse på andre lokale arrangement. Det nye
fylkeslaget tar med seg innspillene som kom på møtet. Ellers vedtas handlingsplanen
som den er foreslått.
Budsjettet ble vedtatt uten innvendinger.

6. Innkomne saker
Forslaget til resolusjon om Open Access fra fylkesstyret vedtatt uten kommentarer.
Fylkesstyret jobber med å spre resolusjonen i dertil egnede kanaler.

7. Valg
Astrid Kilvik fra valgkomiteen la fra følgende forslag:
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Leder:

Morten Haugen, Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag (2013-2015)

Styremedlemmer:

Kristian Nilsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2013-2015)
Liv Inger Lamøy, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2013-2014)

Varamedlemmer:

Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek (2013-2014)
Dalia M. Brønstad, Verran folkebibliotek (2013-2014)

Revisor:

Brit Randi Sæther, Namdalseid folkebibliotek (2013-2014)

Fylkesstyret la fra følgende forslag til valgkomite for 2013, alle for ett år:




Liv Edel Berge, Trondheim folkebibliotek
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Oddbjørg Øiberg, Selbu folkebibliotek

Alle forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Liv Inger Lamøy (s), referent
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Årsberetning 2012 BF-Trøndelag
Styret
Leder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Morten Olsen Haugen, NT fylkesbibliotek
Liv Edel Berge, Trondheim folkebibliotek
Liv Inger Lamøy, HiST
Maria Sindre Bjelke, Bibsys
Dalia Brønstad, Verran folkebibliotek

Revisor:

Eli Kristoffersen, Verdal folkebibliotek

Valgkomité:

Sissel Bostad Michaelsen, Trondheim folkebibliotek
Trond Hallem, Steinkjer folkebibliotek
Astrid Kilvik, HiST

Styremøter
Styret har protokollført to styremøter. Kontakt utover dette har foregått via e-post og
telefon.

Medlemmer
BF-Trøndelag har 78 medlemmer per 31.12.2012; mot 79 året før.

Oppfølging av handlingsplan
1. Kontakt med medlemmene


Styret skal være i kontakt med alle medlemmer i løpet av året.
Styret har sendt epost til alle medlemmer; og har vært i telefonkontakt med alle
tillitsvalgte.



Nye medlemmer skal fortløpende kontaktes og ønskes velkommen. De tilbys hjelp til
å avklare sin tillitsvalgtsituasjon og informeres om prosessen rundt lokale
forhandlinger.
Det er gjort!

2. Faglig-politisk arbeid


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


Styret skal bistå tillitsvalgte som ønsker hjelp ved lokale forhandlinger.
Det er gjort! Morten forhandlet 7 steder utenfor egen arbeidsplass; Liv Inger
forhandlet ett sted; Liv Edel ett sted.



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.
Det er gjort! Kickoff ble arrangert i august med 5 deltagere og besøk av
forbundsleder Monica Deildok.



Styret skal oppsummere resultater for de lokale forhandlingene innen fylkeslaget.
Dette er delvis gjort, men ikke fullført.



Styret skal bistå medlemmer som ønsker hjelp med å utforme lønnskrav ved
ansettelse.
Ingen henvendelser i 2012.



Styret kan årlig dele ut en boksjekk til et medlem som har gjort en ekstraordinær
innsats for lokallaget. Medlemmene informeres pr. epost og kan komme med forslag
til kandidater.
Ikke gjort.

3. Verving


Styret skal arbeide for å verve nye medlemmer i alle sektorer.
Gjort. Styret oppfatter synliggjøring overfor potensielle medlemmer i UHsektoren som den viktigste langsiktige verveaktiviteten. Vår sponsorrolle overfor
Norsk fagbibliotekforenings konferanse i november må sees i lys av dette.
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Handlingsplan 2013 BF Trøndelag
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 kickoff 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.
6) Styret kan årlig dele ut en boksjekk til et medlem som har gjort en ekstraordinær
innsats for lokallaget. Medlemmene informeres pr. epost og kan komme med
forslag til kandidater.

3. Verving
1) Styret skal arbeide for å verve nye medlemmer i alle sektorer.
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Budsjett 2013 BF Trøndelag
Bankkonto 0530 10 51184
Beholdning pr. 1.1.2013: 4121,94

Inn
Årsmøte

Ut
2600
1500
1000
3500
400

Fylkesstyremøter
Medlemskontakt, inkl. boksjekk
Verving, kickoff, annen programaktivitet
Diverse og adm
Tilskudd fra forbundskontoret
6000
6000 9000
Etter ønske fra forbundssekretariatet vil kontoforvaltningen bli lagt om etter årsmøtet.
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Innkomne saker – resolusjon
Forslag til resolusjon
Fra fylkesstyret i Trøndelag BF
Til Årsmøtet i Trøndelag BF 14. mars 2013

Bibliotekarforbundet Trøndelag støtter Open Access
Publisering av forskning som Open Access er et tema som blir stadig mer aktuelt. Fri tilgang
til offentlig finansiert forskning er nå en formalisert del av politikken til forskningsrådene i
Storbritannia. EU følger tett etter med lignende initiativ.

I lys av den pågående utviklingen innen Open Access ønsker Trøndelag BF å uttrykke sin
støtte til tiltak som settes i gang i norske fagmiljøer. Vi ønsker at alle aktører innen
vitenskapelig publisering griper alle muligheter til å gjøre forskning åpent tilgjengelig til
beste for hele samfunnet.
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