Buskerud

ÅRSMØTE BF BUSKERUD 2017 - INNKALLING
PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl.17.00 – ca. 19.00
(møterommet er i bibliotekpersonalets møterom i 1. etasje på Papirbredden.
Inngangen er personalinngangen som ligger til venstre for hovedinngangen i
overbygget mellom ny og gammel del av bygget. Det er ringeklokke ved døren. Ring
Jannicke på 99014288 om du har problemer med å finne frem).
Kl. 17.00 Vi begynner møtet med pizza og mineralvann.

Tema på årsmøtet:
Medbestemmelse og samarbeidsfunksjonen
v/ rådgiver Hege Bergravf Johnsen fra BF-sekretariatet.
Hege er nytilsatt rådgiver med mastergrad i bibliotek- og informasjonsfag fra
Høgskolen i Oslo og Akershus. De siste 9 årene har hun arbeidet ved Deichmanske
bibliotek i Oslo. Hun har hatt tillitsverv for BF i Kulturetaten i Oslo kommune i mange
år, som styremedlem, nestleder og de siste tre årene som klubbleder og
hovedtillitsvalgt.
Årsmøtet starter ca 18.15:
1. Konstituering. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to som
skriver under protokollen
2. Årsberetning
3. Aktivitetsplan og budsjett
4. Innkomne saker
5. Valg. Valgkomiteen redegjør for sitt arbeid og framlegger forslag på årsmøtet.
6. Valg av delegater til landsmøtet høsten 2017. Det skal velges 4 delegater og
varaer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagets styre i hende før
årsmøtet begynner.

Påmeldingsfrist:
Av hensyn til bestilling av pizza trenger styret bindende påmelding innen onsdag 22.
februare til: Jannicke Røgler, Buskerud Fylkesbibliotek, tlf 99014288 /
Jannicke.rogler@bfk.no

Vi oppfordrer:
BF i Buskerud er et fylkeslag i et geografisk stort fylke. Styrets sammensetning bør
speile dette. Fylkeslaget er tjent med styremedlemmer fra alle deler av Buskerud.
Kommunalt ansatte bibliotekarer oppfordres til å stille som kandidater.
Folkebibliotekarene/kommunalt ansatte bibliotekarer utgjør majoriteten av
medlemmene, og vi henstiller spesielt alle folkebibliotekarer om å vurdere å sitte en
periode i styret for BF Buskerud. Meld kandidater til valgkomiteen i BF Buskerud v/
Pål Ødemark, pal.odemark@nedre-eiker.kommune.no

Hilsen
Styret i Bibliotekarforbundet, Buskerud: Antti Kaukoranta, Stig-Elvis Furset,
Jannicke Røgler.

Velkommen til årsmøte i

Buskerud!

Årsberetning 2016

Bibliotekarforbundet Buskerud

Medlemmer: Medlemstallet for BF Buskerud er per 1. januar 2017 103 medlemmer.
Medlemstallet er relativt stabilt med kun mindre endringer.

Styret har i perioden bestått av:
Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, leder, på valg 2018.
Antti Kaukoranta. Modum Bibliotek, styremedlem, på valg.
Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek, styremedlem, på valg 2018.
Therese Måseidvåg, Eiker videregående skole, varamedlem, på valg.
Anne Marie Bekk, Hol folkebibliotek, varamedlem, på valg 2018.

Valgkomité:
Pål Ødemark, Nedre Eiker Bibliotek, leder,
Bror v. Krogh, Kongsberg vg. skole, medlem
Mohammad Rambod, Kongsberg vg. skole, varamedlem.
(Valgkomiteen velges årlig i sin helhet av årsmøtet.)

Møter:
Det har ikke vært nødvendig å avholde styremøter med fysisk oppmøte. Saker til
styret løses gjennom året i dialog pr telefon/e-post/Skype.
Styrekurs for fylkeslagene: Jannicke Røgler deltok på kurs 13. og 14. april.
Foredrag for skandinaviske fagforeningsledere i Bibliotekarforbundets lokaler.
8. september holdt Jannicke Røgler foredrag om kassering og samlingsutvikling.
Medlemsmøte: 20. september ble det arrangert Kick-off møte i forkant av
lønnsforhandlingene med Monica Skybakmoen som innleder.
Ekstraordinært medlemsmøte 29. september om skifte av hovedorganisasjon fra YS
til Unio med valg av delegater.
Ekstraordinært landsmøte: På landsmøtet 14. november deltok de valgte delegatene
Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, Stig-Elvis Furset, Buskerud
fylkesbibliotek, Elin Sandsether, Midtbygda bibliotek, Røyken bibliotek og Joep Aarts,
Buskerud fylkesbibliotek.
Kurs i retorikk: Jannicke Røgler deltok på kurs 8. og 9. desember.

Lønnsforhandlinger 2016:
Arbeidet styret har stått for i perioden har vært arbeidsforhold og lønnsforhandlinger,
med hovedvekt på lønnsforhandlinger. Styret er BF Buskeruds forhandlingsutvalg.
Fra styret har Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek og Jannicke Røgler,
Buskerud fylkesbibliotek, vært forhandlere.

Kongsberg 26. januar 2017
Jannicke Røgler, fylkeslagsleder

Forslag til Handlingsplan

Buskerud 2017

Fylkeslagets virkeområde bestemmes av BFs sentrale vedtekter med hovedvekt på
saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold for BFs medlemmer i Buskerud.
Arbeidet med kompetanseheving og nettverksbygging blant tillitsvalgte gis prioritet.
Medlemsmøter
Det skal holdes årsmøte med innledning til diskusjon om bibliotekfaglige eller
lønnspolitiske tema eller tema som er hjemlet i BFs vedtekter.
BF Buskerud har i samarbeid med BF sentralt tilgang til lønnsnivå for
bibliotekarkodene / medlemmene i Buskerud. Dette utgjør et grunnlag for lokale
forhandlinger når det gjelder sammenligninger av lønn over kommunegrenser, lik
lønn for likt arbeid osv.
Med bakgrunn i oversikten over lønnsnivået i de forskjellige bibliotekarkodene skal
styret bistå den enkelte forhandler med relevant tallmateriale kopla til stillingskode.
Det er viktig å minne medlemmene på ansvaret for å oppdatere lønnsopplysninger oa
på BFs hjemmeside. Lønnsstatistikken er basert på tallene for lønnsnivå
medlemmene selv legger inn.
Medlemsverving
Styret, tillitsvalgte og medlemmene skal holde fokus på rekrutteringsarbeidet.

Opplæring og kurs
Styret skal arbeid aktivt for at flest mulig tillitsvalgte og medlemmer får opplæring i
forhandlingsteknikk og tariffspørsmål. Det er viktig å sette medlemmene i stand til å
føre lønnsforhandlinger i egen kommune. Styret oppfordrer medlemmene til å delta i
opplæringsmodulene i BFs kompetanseutviklingsprogram.

Budsjett 2017
Forbruk
Årsmøte
Styremøte
Brutto forbruk
Inntekt
Tildelt ramme fra BF
Underskudd/overskudd

800,00
0,00
800,00
800,00
0,00

Vedtekter for BF’s fylkeslag sist oppdatert Landsmøtet 14.11 2014:

§ 12 FYLKESLAG
12.1
Fylkeslagene er forbundets ledd mellom medlemmer/tillitsvalgte og forbundsstyret. Fylkeslagene arbeider etter
forbundets vedtekter og vedtak.
12.2
Landsmøtet oppretter og nedlegger fylkeslag, og fastsetter fylkeslagenes utstrekning.
12.3
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere fylker. Yrkesaktive medlemmer hører til i det fylkeslag som dekker
arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som dekker stedet der de bor. Studentmedlemmer hører
til i det fylkeslaget som dekker studiestedet. Fylkeslagene skal omfatte alle forbundets medlemmer. Ved tvil
avgjør forbundsstyret hvilket fylkeslag et medlem skal tilhøre.
12.4
Fylkeslagets styre innkaller til årsmøte, som avholdes innen 15.mars hvert år. Innkalling sendes ut senest 4 uker
før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagets styre i hende før årsmøtet
begynner.
12.5
Alle medlemmer av fylkeslaget har stemmerett på årsmøte. Forbundsstyrets medlemmer har rett til å møte på
fylkeslagenes årsmøter med talerett.
12.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Regnskap og revisjonsberetninger.
d) Innkomne saker.
e) Valg:
Leder av fylkeslaget
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
2 medlemmer til valgkomité
1 varamedlem til valgkomité
Revisor
Delegater og varadelegater til landsmøtet
(velges i år med ordinært landsmøte, foreslås av styret)
Valg til det enkelte verv kan gjøres for ett eller to år, og må fremgå av protokollen.
12.7
Fylkeslagets styre har følgende oppgaver:
a) Arrangere årsmøte.
b) Sørge for kontakt mellom tillitsvalgte i regionen og bidra med tiltak som støtter de tillitsvalgtes arbeid.
c) Samarbeide med forbundsstyret om lokale tiltak.
12.8
Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig ved minst 2/3’s deltakelse.
12.9
Fylkeslagets styre får tildelt midler av forbundsstyret til drift av fylkeslaget. Fylkeslagets styre har ikke anledning til
å skrive ut egen kontingent til medlemmene. Fylkeslagets styre er økonomisk ansvarlig for fylkeslagets drift.

