Referat fra fylkesårsmøte 2017

BIBLIOTEKARFORBUNDET – TRØNDELAG
onsdag 1. mars kl 19.00 i
Bibliotek for medisin og helse, NTNU; Trondheim
Tilstede: Trine Myhr, Idun Østerdal, Bodil B. Breivikås, Morten Olsen Haugen, Brit Karen
Einang
Årsmøtet behandlet følgende saker:

1) Konstituering. Morten Olsen Haugen ble valgt til møteleder; Brit Karen Einang til
referent.
2) Årsberetning vedtatt.
3) Aktivitetsplan og budsjett vedtatt
Vi hadde en diskusjon omkring aktivitetsplanen/handlingsplanen og har et ønske
om å gi alle medlemmer som kan tenke seg å være mer aktive et forum. Og også
gjøre terskelen for å påta seg verv litt lavere.
Budsjett vedtatt med 5.000 kr.
4) Ingen innkomne saker
5) Valg
Valgkomitéens forslag til styresammensetning vedtatt.
a. Leder av fylkeslaget: Morten Haugen Olsen, Nord-Trøndelag fyb (20172019)
b. Styremedlemmer: Idun K. Østerdal, NTNU (2017-2019) og Brit Karen
Einang , Trondheim folkebibliotek(2016-2018)
c. vararepresentant til landsstyret: Brit Karen Einang
d. Varamedlemmer til fylkeslagets styre: Helene Torvund, Trondheim
folkebibliotek (1 år) og Bodil B. Breivikås, Verdal folkebibliotek (1 år)
e. Delegater til BFs landsmøte 23.-24. november
Morten Haugen Olsen, Leder fylkeslaget, tillitsvalgt NTFK
Brit Karen Einang, Tillitsvalgt Trondheim, medlem fylkeslagsstyret
Sara Røddesnes, Tillitsvalgt NTNU
Sigrid Bremseth, Varatillitsvalgt Trondheim fb
f. 4 varadelegater til BFs landsmøte
Idun K. Østerdal, Medlem fylkeslagsstyret
Helene Torvund, Trondheim fb, varamedlem fylkesstyret
Ingrid Ericson, Tillitsvalgt STFK
Bodil B. Breivikås, Verdal fb, varamedlem fylkesstyret
g. 2 medlemmer til valgkomité
h. Mari Aas, Holtålen fb
Trine Myhr, Trondheim fb
i. 1 varamedlem til valgkomité
Kristin Storvig, NT fyb

Handlingsplan 2017
BF Trøndelag
1. Styret skal holde kontakt med medlemmene, særlig enkeltstående.

2. Nye medlemmer skal kontaktes og ønskes velkommen. De tilbys hjelp til å avklare
sin tillitsvalgtsituasjon og informeres om lokale forhandlinger.

3. Styret utarbeider årlig en oversikt over tillitsvalgte på alle arbeidsplasser og skaffer
seg informasjon om når de lokale forhandlingene skal foregå. Styret skal oppfordre
medlemmene til å legge inn krav og delta som tillitsvalgte.

4. Styret skal bistå tillitsvalgte som ønsker hjelp ved lokale forhandlinger.

5. Styret skal avholde kick-off i forkant av lokale forhandlinger.

6. Styret skal oppsummere resultater for de lokale forhandlingene innen fylkeslaget.
7. Styret skal etablere et «aspirantkorps» for å skape et miljø som gjør at flere har
innsikt i Bibliotekarforbundets arbeid.

