Avd. Østfold

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017
Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017
1. Konstituering
Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer til
innkallingen eller dagsorden.
Camilla Paulsen ble valgt til møteleder og Grete Gluppe ble valgt til referent.

2. Årsberetning
Leder Vegard Krog Petersen gikk igjennom årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med
en rettelse under aktiviteter. Tone Wallin Norenberg deltok også på BFs
tillitsvalgtkonferanse.

3. Budsjett og aktivitetsplan
Leder Vegard Krog Petersen gikk gjennom budsjett og aktivitetsplan. Begge deler ble
godkjent uten kommentarer.

4. Det var ingen innkommende saker til årsmøtet

5. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre med godkjent med akklamasjon.
Leder:

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

(gjenvalgt 1 år)

Styremedlem: Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek

(gjenvalgt 2 år)

Styremedlem: Lise Haugen Larsen, Moss bibliotek

(gjenvalgt 1 år)

Varamedlem: Ragnhild Bugge, Fredrikstad bibliotek

(ikke på valg, 1 år igjen)

Varamedlem: Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold

(gjenvalgt 2 år)

Det var ingen forslag til nye medlemmer til valgkomite. Leder Vegard Krog Petersen fikk
heller ingen forslag på årsmøtet. Styret fikk fullmakt til å jobbe videre med å skaffe to
personer til dette vervet.

Camilla Paulsen ble vagt som vara til landsstyremøtet.

Følgende ble valgt som delegater til BFs ordinære landsmøte:

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (Leder er obligatorisk)
Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek
Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold
Marianne Berthelsen, Sarpsborg bibliotek
Lise Haugen Larsen, Moss bibliotek

Vara
Unni Rønningen, Høgskolen i Østfold
Ragnhild Bugge, Fredrikstad bibliotek
Anette Thorvik, Sarpsborg bibliotek

Referent Grete Gluppe

Avd. Østfold
Årsberetning for 2016
Felles fagdag og årsmøte
Årsmøtet ble holdt på Moss bibliotek 10. februar, med ca. 20 medlemmer tilstede. Som
vanlig i etterkant av fagdag med tema «hva slags kompetanse trenger vi i bibliotekene» som
vi arrangerte sammen med Norsk Bibliotekforening, avd. Østfold (NBFØ).
Styre for 2016:
Leder: Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (1 år)
Styremedlem: Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek (1 år)
Styremedlem: Lise Haugen Larsen, Moss bibliotek (1 år)
1. Vara: Ragnhild Bugge, Fredrikstad bibliotek (2 år)
2. Vara: Grete Gluppe, HIOF (ikke på valg, 1 år igjen)
Årsmøte valgte Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek, til vara til Landsstyret.
Årsmøtet ga Styret fullmakt til å opprette valgkomite:
Leder: Elin Westgård Hansen, Bibliotekutvikling Østfold (1 år)
Medlem: Kirsti Knutsen, Fredrikstad bibliotek (1 år)
Aktiviteter:
 Vi har vært involvert og både ytret oss og videreformidlet kontakt med BF sentralt i tre
fagforeningssaker. Fylkeslagets rolle er bl.a. å være et bindeledd mellom sekretariatet
og medlemmene.
 Fylkeslaget hadde konstituerende styremøte 25. mai på Sarpsborg bibliotek. I tillegg ett
styremøte under BFs ekstraordinære årsmøte 15. november på Holmen Fjordhotell.
Kontakt ellers har vært via e-post.
 Camilla og Lise deltok på BFs styrekurs for fylkeslag 13-14. april på Gardermoen.
Temaene var bl.a. samarbeid med sekretariatet, pensjon, fylkeslagenes oppgaver og
tariffarbeid.
 «Post-i-bibliotek» i Hobøl var den store bibliotekpolitiske saken i Østfold i år. Fylkeslagsleder tok initiativ til at de planlagte utspillene ble et felles utspill fra BF og NBF sentralt.
31. mai i Hobøl ble det arrangert et politisk temamøte om «Post-i-bibliotek. Vi
oppfordret alle medlemmene til å delta. Fra Styret deltok Lise og Vegard og begge ytret
seg i debatten.
 KICK-OFF med forberedelser til høstens lokale lønnsforhandlinger ble holdt på Sykehuset
Østfold Kalnes 30. august. Monica Deildok (BF) var innleder og ga masse nyttig
informasjon og tips til de 11 deltakerne. Spennende med utveksling av erfaringer.
 Ekstraordinært medlemsmøte ble avholdt på Fredrikstad bibliotek 28. september. De 11
fremmøte fikk en grundig orientering av Randi Egge Svendsen (Forbundsstyret) om
forslaget om skifte av hovedorganisasjon fra Ys til Unio. Medlemsmøtet stilte seg

positive til et skifte til Unio.
5 delegater og 3 varadelegater ble valgt til BFs ekstraordinære årsmøte:
Camilla Paulsen (Fredrikstad bibliotek), Hedvig Grønlund Moen (Halden bibliotek), Tone
Wallin Norenberg (Skiptvet bibliotek), Tore Buarøy (HIØ/FRED) og Vegard Krog Petersen
(Sarpsborg bibliotek). Varadelegater ble Hans Petter Storemyr (St. Olav vgs), Marianne
Berthelsen (Sarpsborg bibliotek) og Grete Gluppe (HIØ/KRÅKERØY).







Østfolds 5 delegater var tilstede på BFs ekstraordinære årsmøte 14. november på
Holmen Fjordhotell. Her ble det enstemmig vedtatt (62 delegater) å skifte
hovedorganisasjon til Unio. Vi er faste medlemmer fra 01.01.2018. 2017 er et «interimår» hvor vi er ute av de styrende organene i YS.
Vegard deltok på Landsstyremøtet som ble avholdt direkte etter det ekstraordinære
landsmøtet. Det var ingen kritiske kommentarer til forbundsstyrets beretning om
arbeidet det siste året.
BFs tillitvalgtkonferanse ble avholdt 15-16. november på Holmen Fjordhotell. Det var ca.
70 deltagere fra hele landet. Fra styret deltok Camilla, Lise og Vegard. Tema var
«omstilling, reformer og nye arbeidsoppgaver». Fra Østfold deltok også Randi Egge
Svendsen (Moss bibliotek/Forbundsstyret), Elin W. Hansen (Østfold kulturutvikling), og
Hans Petter Storemyr (St. Olav vgs).
Vi skulle delta som med-arrangør på et bibliotekpolitisk møte i regi av NBFØ i november;
men dette ble dessverre avlyst pga. vanskelig å få samlet paneldeltakere.

Forhandlinger/lønn
2016 var et hovedoppgjør. Den økonomiske rammen for de fleste sektorene ble på 2,4 % samme som i frontfagene. For første gang i nyere tid i Norge måtte mange arbeidstakere
regne med reallønnsnedgang. Det positive for bibliotekarer ansatt i kommunene er en
harmonisering av lønnsstigene i kap. 4 mellom lærere og andre høyskoleutdannede.
Etterslepet skal tas igjen over 2 år - med bl.a. et ekstra trinn på 16 års ansiennitet. Ingen
lokale forhandlinger i kap. 4 i kommunene, men kap. 3 og 5 har forhandlet som vanlig.
Camilla har forhandlet i Trøgstad, Lise har forhandlet i Råde, og Vegard har forhandlet i
Halden. P.g.a. den spesielle situasjonen i Hobøl ble forhandlingene der ført av BF sentralt.
Vi oppfordrer medlemmer som trenger hjelp til forhandlinger å kontakte BFØ så tidlig som
mulig i prosessen. Drøftingsmøte må man selv møte på.
Medlemmer
BF Østfold består nå av 113 medlemmer. Av disse er det 14 ikke yrkesaktive. Vi oppfordrer
alle til å prøve å verve eventuelle nye kolleger.
Økonomi:
Fylkeslagene har ikke egen konto. Alle utgifter betales av BF sentralt.
Sarpsborg 03.02.2017
Vegard Krog Petersen

Avd. Østfold
BF Østfolds årsmøte 15. februar 2017: Økonomi

Vi har ikke hatt noen aktivitet utover det planlagte i
aktivitetsplanen for 2016.
BF-Østfolds del av kostnadene til årsmøte/fagdag 2016 er det
som er nevnt på post «Årsmøte».

Budsjett for 2017
Årsmøte/fagdag:
Styremøter:
Kick-off:
Sum:

5.000,- kr. (matservering og 1/2–part honorar til foredragsholder)
2.000,- kr.
2.000,- kr.
9.000,- kr.

Aktivitetsplan for 2017 - styrets forslag:
 Arrangere fylkeslagets årsmøte
 Samarbeide med NBFØ om å arrangere faglig seminar for medlemmene
 Oppfordre flest mulig til å delta på BF kurs og møter
 Arrangere kick – off for lokale lønnsforhandlinger
 Bistå medlemmer ved lokale forhandlinger og eller andre ting så langt det lar seg
gjøre
 Være bindeledd mellom medlemmene og sekretariatet der det trengs
 Rekruttere flere yrkesaktive medlemmer
 Fungere som «vaktbikkje» når det trengs
 Leder eller dennes vara deltar på landsstyremøte sommeren 2017
Styret tar gjerne innspill fra medlemmene om konkrete forslag til aktiviteter eller annet.

Sarpsborg 02.02.17
Bibliotekarforbundet i Østfold
Vegard Krog Petersen

