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Deltagere på årsmøte 2016:
Jorunn Johansen, lngeborg W. Hansen, Solveig Krystad, Stine Ballovarre, /ystein Dahl, Liv
Kristin Hansen, Ragnhild Måsø, Ann-Britt Svane, Wenche Vevik, Elisabeth Jæger, Sigrid Viken,
Grethe Johannesen.
Til sammen 12 deltakere.
SAKER

TIt ÄRSMøTE:

Sak 1. Valg av ordstyrer og referent

Jorunn Johansen ble valgt som ordstyrer.
Stine Ballovarre ble valgt som referent.
Underskriving av protokoll: Elisabeth Jæger og Sigrid Viken
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Liten endring: årsberetning for 2015, ikke for 20L4.
Regnskap med revisjonsberetning: alt ligger hos BF sentralt nå, utgår dermed.
Ellers godkjent.

3. Årsberetning 2015

Medlemsutviklins
pr. 19. februar 2OL6:4L medlemmer,4 nye og 2 utmeldt.
Stvresammensetnine og mØtevirksomhet
Styret har i perioden bestått av:
Jorunn Johansen, leder
Stine Ba llovarre, styremed lem
lngeborg Westermann Hansen, styremedlem
Vara: 1. Liv Kristin Hansen og 2. Helga Kristine Pettersen

Valgkomité: Annelene Thomassen, Grethe Johannessen. Vara: Sonja-Kristin Granaas
Det har blitt avholdt 2 telefoniske styremØter og 1- fysisk møte, itillegg har styret hatt jevnlig
kontakt pr. e-post.
Annen aktivitet i stvret
Jorunn, lngeborg og Liv Kristin deltok på styrekurs for fylkeslag og temakurs:
Omsti I i nglomorga n isering i Li lest r øm L3.-L5. a pri l.
Jorunn deltok på landsstyremøte LL. - L2. november iTrondheim.
I

I

Jorunn, lngeborg og Liv Kristin deltok på påfølgende tillitvalgtkonferansen 12. og
november.

1-3.

forbindelse med rådmannens kuttforslag i budsjett for Båtsfjord skole og for
folkebiblioteket, så samarbeidet vi med NBF Nord-Norge, med et åpent brev til
administrasjonen og politikerne i Båtsfjord kommune. Dette for å belyse konsekvensene for
kommunens innbyggere hva eventuelle nedskjæringer av åpningstider, tilbud og kutt i
stillingen vil innebære.
I

Medlemsaktiviteter
ÅrsmØte og medlemsseminar iVadsø 2. og3. mars. På medlemsseminaret hadde vitema
Nettverk og nettverking: Nettverksteori, potensialet og tankegang rundt bruk av nettverk.
Noe for "ensomme" bibliotekarer, dyre konferanser og trang kommuneøkonomi?! Med

Veronicha Bergli.
Forhandlingskurs 28. august på Alta bibliotek med Monica Deildok. Ble lagt opp i mot
rrangementet Nord norsk bokdag.

a

Økonomi

Flnnmark

2015

Budsjett
Farh.utq.
Lsnnsfarh.

ütû
t3 0û[
13 n0t

SUM

61 000

Årsnrote

Tildelt ramlne

r.5

¡18

û00

Forbruk
StyrÊmüte
Arsnrote

5t

5UM

51 566

Ubenytta

-1 666

975
ñ91

Kommentar: årsmøtet 201-5 sprengte budsjettet, fordiat det ble holdt iVadsg og
reiseutgiftene dermed ble høy.
Forhandlinssutvalset
Har ikke hatt noen forhandlinger i 2015. Forhandlingene som er gjort er via tillitsvalgte på de

enkeltes arbeidsplass eller fra styret sentralt.

Hovedtillitsva let
Var med på politisk streik 28. januar. Hensikten med streiken var å markere bredden i
motstanden mot forslagene. Forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven som ble sendt ut
på høring, uten noen dialog verken med arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene.
Som da brøyt fundamentalt med det vi kaller den norske modellen, der trepartssamarbeidet
mellom organisasjonene og myndighetene står sentralt.
Høring: Regional plan for kompetanse i Finnmark. lystein Dahl, tillitsvalgt i Bf-Finnmark,
kom med tilbakemelding på høringen i februar 201-5.
Klubbstyre for BF-medlemmer i FFK.

Sak 4. Budsjett og
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5. Regnskap m/ revisjonsberetning
Utgår fordi regnskapet nå ligger hos

BF

sentralt.

6. Forhandlingsutvalget
Det ble snakket en del rundt å opprette forhandlingsutvalg, at det er fint om flere påtar seg
forhandlinger, så ikke alt ligger på noen få. Man fär75Q pr forhandling og BF betaler l6nn,
sånn at man ikke taper noe.
Jorunn sender ut e-post til alle for å høre hvem som trenger forhandlingshjelp.

Valgte medlemmer for 2016:
Ragnhild, Jorunn, lngeborg og @ystein sa seg villig til å sitte i Forhandlingsutvalget.
Spørre Veronicha iVadsø om hun er interessert.
Opplærins til fremtidiee forhandlinser:
Elisabeth Jæger, Wenche Vevik og Stine Ballovarre er interessert.

Vigikk igjennom hvor mange kommuner som har BF-medlemmer, utenom Fylket, som
eventuelt trenger forhandlingshjelp. 41 medlemmer i Finnmark nå. Mange kommuner i
Finnmark har ikke BF- utdannet bibliotekar/biblioteksjef: Gamvik, Lebesby, Måsøy, Hasvik og
Yardø.

Foreløpie oversikt over årets forhandlinger og hvem som forhandler hvor:
Båtsfjord - Ragnhild
Tana - Delta (på vegne av Ragnhild)
Nesseby - Ragnhild
Vadsø

Alta - Annelene forhandler
Hammerfest - lngeborg forhandler
Porsanger - BF sentralt
Loppa
Karasjok

Nordkapp - ingen forhandling her, pga nytilsetting
Sør-Varanger - Jorunn hører
Fylkeskommunen - Øystein forhandler
(UiT - forhandler selv)
TIPS:
L) Gjøre noe forhandlingsrelatert under Bibliotekkonferansen, når flere likevel er samlet.
2) lnvitere forhandlere på tvers av fylkesgrensene: Stine Fjeldsøe i Tromsø synes det er artig
med forhandlinger.
Sak 7. lnnkomne saker

lngen innkomne saker
Sak 8. Valg

Leder er på valg.

Styremedlemmene er på valg.
Varamedlemmene er på valg.
Valgkomitèens innstilling

til nvtt stvre:

Leder

(1år):Jorunn Johansen, Loppa bibliotek
Styremedlem (1år): Stine lren Ballovarre, Alta bibliotek
Styremedlem (2 år): lngeborg Westermann Hansen, Hammerfest bibliotek.
Varamedlem (1år): Wenche Vevik, Båtsfjord bibliotek
Varamedlem (1år): Lisa FinnØy Ugelvik, Sør-Varanger bibliotek
Alle disse ble valgt av årsmøte 2076.

¡

Valekomltèens innstilling

til

nv valskomitè:

Valgkomité t1år): Grethe Johannessen, Hammerfest bibliotek og Sonja-Kristin Granaas,
Alta bibliotek
Valgkomité vara {1 år): Sunniva Knutsen, Finnmark fulkesbibliotek
Alle disse ble volgt av årsmøte 2076.

I

fjorårets valgkomitè satt Annelene T. Steine og Grethe Johannessen, samt vara Sonja-Kristin

Granaas.
Takk

for et godt arbeid!

Årsmote 2016 er herved avsluttet og hevet.
Referent: Stine lren Ballovarre
Underskriving av orotokoll
Elisabeth

tægeri:

Sigrid Viken
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