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Medlemsmøte
Foredragsholder: Petter Bruce, kontorleder sekretariatet BF.
Tema: BF’s overgang til UNIO. Medlemsfordeler og annet relevant i den forbindelse.
Startet prosessen tidlig 2016, blir fullverdig medlem januar 2018.
Medlemmene har alle medlemsfordelene ut 2017 i YS. Med unntak av forsikringer er disse ganske
like for YS og UNIO. Unio har ingen felles forsikringsavtale, hvert forbund forhandler frem sin egen
forsikringsavtale via BAFO (forsikringsmegler).
Fra august-september skal nye forsikringsordninger være i orden, så medlemmene har tid til å fase
over sine forsikringer. Litt forskjell på om/hvordan enkelte forsikringer flyttes.
Kan bli obligatorisk forsikring med reservasjonsrett, dette bestemmes i løpet av/over sommeren, kan
eventuelt revurderes på landsmøtet.
Mulig gratis/svært billig studentforsikring.
Til høsten skal man kunne kontakte BF direkte for forsikringsinfo/hjelp. Driftet av BAFO.

Powerpoint til foredrag legges ved når referatet sendes ut til medlemmene.

Årsmøte

18 medlemmer, 1 observatør fra BF uten stemmerett.
1.
2.
3.
4.

Anne Woje
Cecilie Odding
Hilde Teigen
Torild Rones

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sigrid Seim Halse
Berit Fagerland
Grethe Nøstvik
Grete Josefsen
Päivi Alanen
Veronica Mørch
Liv Idun Alstad
Mari Hopland
Ann Kristin Mathisen
Sissel Holtet
John B. Omland
Tonje Farset
Ann Johanne Hårstad
Øyvind Gjerløw

Saksliste:
1.Årsberetning
2. Budsjett/aktivitetsplan
3. Innkomne saker/eventuelt
4. Valg

Innkallingen godkjennes. Anne Woje som møteleder, Cecilie Odding referent. John Omland og Hilde
Teigen signerer protokoll.
1. Årsberetning tas til etterretning, med rettelser i medlemsstatus.
2. Aktivitetsplan.
Forslag til aktivitetsplan legges inn i aktivitetsplan. Aktivitetsplan vedtas enstemmig
Budsjett
Budsjettforslag fremmes, etter diskusjon med små økninger i summer for medlemsmøte i
2017. Det nye styret sender inn budsjettforslaget til BF sentralt innen 1. april.

3. Eventuelt: Innspill av Merete Hassel, legges ved protokoll.
Sak til årsmøtet / Kommentar under eventuelt:
Jeg vil gjerne takke styret med leder Anne Woje for innsatsen dette året og gjennom flere år. Folk
som engasjerer seg i verv er gjerne også folk som har en krevende arbeidssituasjon. Bibliotekene i
UH-sektor har hatt spesielt mange utfordringer den siste tiden i forbindelse med fusjon. Verv i BF
er en dugnadsjobb på toppen av andre ting, men høyst nødvendig for å bedre forholdene for alle i
organisasjonen. Mange har tatt i et tak opp gjennom årene og vi er ikke så mange BF’ere. Derfor

er det viktig at enda flere engasjerer seg og deltar i skolering gjennom BF. Sammen kan vi løfte
fram bibliotekarers kompetanse og jobbe for bedre arbeidsvilkår så vi ikke sakker akterut.
I forbindelse med Regjeringens satsing på kunnskap og kompetanse gjennom nye læreplaner
fram mot 2020 er det viktig å synliggjøre bibliotekene og bibliotekarenes rolle. I Meld. St. 28
(2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse angis et nytt kompetansebegrep: «Kompetanse er å
tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i
kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til
refleksjon og kritisk tenkning» (s.28). Dette vil bli sentralt i de nye læreplanene. Bibliotek nevnes
ikke med et ord i meldinga, men desto viktigere er det at vi fronter biblioteket i arbeidet fram
mot nye læreplaner. Skolebibliotekene får en viktig rolle. Ny generell del av læreplanen legges
fram i disse dager og vil bli et viktig verdidokument for arbeidet med fagfornyelse og nye
læreplaner. Det kommer også en ny stortingsmelding om kvalitet i kommunesektoren i slutten
av mars som vi bør være obs på.
Merete Hassel
10.3.2017

4. Valg
Endelige valg.

Cecilie Odding (Narvik vgs)– stiller til valg for et år (går ut i permisjon i september)
Styremedlem:
Päivi Alanen (Knut Hamsun vgs) – stiller til valg for to år
Styremedlem:
Liv Idun Alstad (Bodin vgs/Ressurssenteret for bibliotek i vgs Nordland) – stiller til valg for to
år.
Siden leder går ut i permisjon halvveis i valgperioden, må en av styremedlemmene gå inn
som leder. Vi foreslår at nytt styre diskuterer dette og konstituerer leder når dette blir
aktuelt.
Vara:
Merete Bratteteig (Brønnøy bibliotek) – ikke på valg
Sissel Holtet (Nordland fylkesbibliotek, avd. Narvik) – ikke på valg. Sissel har sagt seg villig til
å gå inn i styret når leder går ut i permisjon.
Delegater til Bibliotekarforbundets landsmøte i november:
Vårt fylkeslag kan sende tre delegater. Vi innstiller
Päivi Alanen, Liv Idun Alstad og Sissel Holtet som delegater.
Vara til landsmøtet 23-24. november:
Grete Josefsson 1. vara
Merete Bratteteig 2. vara
Grete Nøstvik 3. vara

Styrets forslag til ny valgkomite
Anne Woje 1 år
Grete Josefsson 2 år
Vara: Jorun Løding 1år

Innstillinger med modifikasjoner velges enstemmig.

Underskrifter protokoll:

-----------------------

----------------------------------------

Hilde Teigen

John Beer Omland

