Årsmøte i Bibliotekarforbundet
Hedmark/Oppland 2016
Torsdag 3. mars 2016 kl. 10. Hamar bibliotek.
Deltakere:
Vegard Gundersen
Hanne Blien
Hilde Sætre
Per Olav Sanner
Anette Danielsen

Saksliste
Sak 2016/01 ‐ Godkjenning av innkalling og saksliste
●

Godkjent

Sak 2016/02 ‐ Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivelse
●
●
●

Møteleder: Vegard Gundersen
Referent: Vegard Gundersen
Underskriving av protokoll: Anette Danielsen, Hanne Blien

Sak 2016/03 ‐ Årsberetning 2015
●

Vegard Gundersen leste igjennom årsberetninga. Navnet på de som var i
forhandlingsutvalget må med. Årsberetninga godkjent med endringer.

Sak 2016/04 ‐ Valg 2016
●
●
●
●
●
●

Leder (1 år): Vegard Gundersen
Styremedlem (1 år): Hanne Blien
Styremedlem (1 år): Anette Danielsen
1. vara til lokallagets styre (2 år):
2. vara til lokallagets styre (1 år):
Valgkomité:

Sak 2016/08 ‐ Innkomne saker
●

Det var kun en sak som var aktuell for styret, og var fortsatt drift av fylkeslaget. 2015
har fungert greit med tanke på henvendelser, men det har ikke vært arrangert
aktiviteter. Behovet for arrangement, som for eksempel kickoff, har kanskje ikke
vært så stort i 2015 da det kun var kapittel 3 og 5 som hadde lønnsforhandlinger.
Dette har nok også påvirka behovet for forhandlingsutvalget. Det er grunn til å tro at
behovet for et forhandlingsutvalg vil være større i 2016 når kapittel 4 skal ut i
forhandlinger. Forhandlingsutvalget blei oppretta for at flere skulle si seg villig til å
sitte i styret. Ingen i forhandlingsutvalget kan fortsette. Interessen for fylkeslaget er
svært lav, og styret er bekymret for hvordan det vil bli med lokale forhandlinger nå
som vi ikke har et forhandlingsutvalg. Fylkeslaget fikk dannet et nytt styre som skal

sammen med leder fungere som kontaktperson for fylkeslaget i 2016. Dette er en
ganske skjør sammensetning, og vi risikerer å stå uten styre i 2017.
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