REFERAT FRA BIBLIOTEKARFORBUNDET – TRØNDELAGS
FYLKESÅRSMØTE 2014
Sted: Hovedbiblioteket, Trondheim folkebibliotek
Dato: Tirsdag 3. mars 2015, kl. 19.30 – 22.00
Tilstede:
Morten Olsen Haugen
Sara Røddesnes
Idun Knutsdatter Østerdal
Brit Karen Einang
Trine Myhr
Trond Hallem
Maria Sindre Bjelke
Embret Rognerød

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
HiST
HiST
Trondheim folkebibliotek
Trondheim folkebibliotek
Steinkjer bibliotek
BIBSYS
Bibliotekarforbundet

Møteleder: Morten Olsen Haugen
Referent: Brit Karen Einang
Morten ønsket velkommen og fortalte kort om hva vi skal gå gjennom og hva et
fylkesårsmøte innebærer.
Vi begynte årsmøtet med et innlegg av Embret Rognerød «Tips, triks og
bibliotekarinteresser på sosiale medier». Og Maria Sindre Bjelke snakket om Instagram,
sin bruk av Instagram og suksess med kontoen «flettemia»
Vi spiste pizza mens Maria fortalte.
1. Årsberetningen
Morten gikk igjennom. Det har vært et rolig år med lite forandringer. Budsjett og
regnskap er i henhold til avgjørelse på landsmøte for BF flyttet fra fylkeslagene
og til sekretariatet.
2. Aktivitetsplan
Vi diskuterte hvilke punkter en handlingsplan for 2015 skulle inneholde og hvilke
punkter styret skulle prioritere og kom fram til følgende:
handlingsplan 2015 - BF Trøndelag
1. Styret skal holde kontakt med medlemmene, særlig enkeltstående.
2. Nye medlemmer skal kontaktes og ønskes velkommen. De tilbys hjelp til å avklare
sin tillitsvalgtsituasjon og informeres om lokale forhandlinger.

3. 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.
4. Styret skal bistå tillitsvalgte som ønsker hjelp ved lokale forhandlinger.
5. Styret skal avholde kick-off i forkant av lokale forhandlinger.
6. Styret skal oppsummere resultater for de lokale forhandlingene innen fylkeslaget.
Mens vi diskuterte handlingsplanen diskuterte vi også HISTs fusjon med NTNU. En
fusjon som både gir oss muligheter for å rekruttere nye medlemmer, men som også
skaper utfordringer. Bibliotekarforbundet står sterkt blant bibliotekarer på HIST og det
gir muligheter for å komme mer på banen blant bibliotekarer i resten av NTNU systemet.
Men en fusjon kan skape usikkerhet blant ansatte, så her er det viktig å være tilstede og
støtte de medlemmene vi allerede har.

3. Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet
4. Valg
Trine la fram valgkomiteens forslag til styre. Valgkomiteens forslag til
styresammensetning ble godkjent.

Valgkomitéens forslag til styresammensetning
Leder: Morten Olsen Haugen, Nord-Trøndelag fyb (2015-2017)
Styremedlemmer: Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek (2014-2016; ipv)
Idun Knutsdatter Østerdal, HIST (2015-2017)
Varamedlemmer: Dalia M. Brønstad, Verran folkebibliotek (1 år)
Trond Hallem, Steinkjer folkebibliotek (1 år)
For valgkomitéen; Trine Myhr

Fylkesstyrets forslag til ny valgkomite
Fylkesstyret foreslår disse to medlemmene og et varamedlem; alle for ett år:
 Maria Sindre Bjelke, Bibsys  Lene Romstad, Tfb  Vara: Kristin Storvig, NT fyb

