Bibliotekarforbundet Buskerud
ÅRSMØTEPROTOKOLL BF BUSKERUD 2017
PAPIRBREDDEN Drammen 23.februar kl.17.00
Rådgiver Hege Bergravf Johnsen fra BF-sekretariatet innledet årsmøtet med foredrag om
Medbestemmelse og samarbeidsfunksjonen.
Medbestemmelse er helt grunnleggende i arbeidslivet og er nedfelt ikke bare i
Arbeidsmiljøloven (AML), men også Grunnloven §110 sier noe om medbestemmelse.
Medbestemmelse øker produktiviteten fordi ansatte føler seg ivaretatt og motivert til å
gjøre en god jobb. Medbestemmelsesbarometeret 2016 (http://www.hioa.no/OmHiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/PublikasjonerAFI/Medbestemmelsesbarometeret-2016) viste at arbeidsmarkedet er i ferd med å få en
mer autoritær lederstil.
Viktige paragrafer er AML §8-1 som gir regler for plikten til informasjon og drøfting og §8-2
om hva drøftingsplikten gjelder. I en drøfting skal man kunne komme med egne argumenter.
Tilstrekkelig informasjon fra arbeidsgiver er en forutsetning for en god drøfting. Det er ingen
krav til skriftlighet, men er i praksis nødvendig. Faste møter er anbefalt. Informasjon skal gis
så tidlig som mulig til de tillitsvalgte. Drøfting er ingen forhandling. Det er forhandlinger
blant annet om arbeidstid. Det er viktig å vite hva slags type møte man er i. Det er krav til
protokoll og møtereferat. Berørte parter skal inviteres inn. HTA og AML definerer
tillitsvalgtrollen. KS arrangerer felles opplæring i medbestemmelse. Anbefales. Difi har et
eget nettkurs (https://www.difi.no/artikkel/2015/09/nettkurs-i-samarbeid-ogmedbestemmelse-ledere-og-tillitsvalgte) som anbefales.

Årsmøtet:
1. Konstituering. Årsmøtet godkjente innkalling og utsendte sakspapirer.
Jannicke Røgler ble valgt til ordstyrer og referent. Gro-Anita Roen og
Anne Grethe Lauritzen, Henholdsvis Drammensbiblioteket og Buskerud fylkesbibliotek ble
valgt til å underskrive protokollen.
2. Årsberetning 2016 ble enstemmig vedtatt etter en kort runde om hvilke saker som skal
behandles på årsmøtet. I følge vedtektene skal følgende saker være på agendaen:
a) Årsberetning, b) Budsjett og aktivitetsplan, c) Innkomne saker, d) Valg.
3. Aktivitetsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt.
4. Ingen innkomne saker.
5. Valg. Valgkomiteen redegjør for sitt arbeid og framlegger forslag på årsmøtet.

Valgkomiteens leder var forhindret fra å være til stede.
Valgkomiteens skriftlige forslag ble delt ut og gjennomgått i årsmøtet.
Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Bibliotekarforbundet Buskerud 2017:
Styret:
Jannicke Røgler, leder, Buskerud fylkesbibliotek, ikke på valg
Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek (styremedlem), ikke på valg
Antti Kaukoranta, Modum bibliotek (styremedlem), nyvalg 2 år
Therese Måseidvåg, Eiker videregående skole (varamedlem), nyvalg 2 år
Anne Marie Bekk, Hol folkebibliotek (varamedlem), ikke på valg
Mjøndalen 22. februar 2017
for Valgkomitéen
Pål Ødemark, leder
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Styret for BF Buskerud 2017 består av
Jannicke Røgler, leder, Buskerud fylkesbibliotek, ikke på valg
Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek (styremedlem), ikke på valg
Antti Kaukoranta, Modum bibliotek (styremedlem), nyvalg 2 år
Therese Måseidvåg, Eiker videregående skole (varamedlem), nyvalg 2 år
Anne Marie Bekk, Hol folkebibliotek (varamedlem), ikke på valg

Årsmøtet 2017 valgte følgende valgkomité:
Pål Ødemark, Nedre Eiker Bibliotek, leder,
Bror v. Krogh, Kongsberg vg. skole, medlem
Mohammad Rambod, Kongsberg vg. skole, varamedlem.
6. Valg av 4 delegater og varaer til landsmøtet 24. november høsten 2017.
Delegater:
Jannicke Røgler
Gro Heidi Råmunddal (med forbehold om godkjenning)
Anne Grethe Lauritzen
Antti Kaukoranta
Vara:
Tone Marthinsen
Stig Elvis Furset
Gro-Anita Roen

