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Avd. Østfold
Til bibliotekarforbundets medlemmer i Østfold

08.01.2018

Bibliotekarforbundet, avd. Østfold innkaller til årsmøte onsdag den 14. februar 2018
Sted: Aremark bibliotek
I år som tidligere holdes årsmøtet på samme dag som vi arrangerer felles fagdag sammen med
Norsk Bibliotekforening avd. Østfold (NBF-Ø).
Program og påmelding til fagdagen er sendt ut separat:
http://ostfold.norskbibliotekforening.no/arrangement/fagdag-og-arsmoter-2018/
Som tidligere vil det bli mulig å melde seg på hele dagen eller bare enkelte deler av den.
Vi starter dagen med lunsj kl. 12.30; deretter fagdag/seminarer, årsmøte til NBF-Ø og
vårt årsmøte til sist: kl. 16.45-17.30. Middag serveres deretter.
Kaffe/te og frukt serveres underveis.

$12.6 i BFs vedtekter om fylkeslag sier at årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Innkomne saker.
d) Valg:
Leder av fylkeslaget
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
2 medlemmer til valgkomité (foreslås av styret)
1 varamedlem til valgkomité (foreslås av styret)
Delegater og varadelegater til landsmøtet (velges i år med ordinært landsmøte,
foreslås av styret)
Valg til det enkelte verv kan gjøres for ett eller to år, og må fremgå av protokollen.
Saker som ønskes behandlet må sendes inn til fylkeslagets styre i forkant av årsmøtet

Med vennlig hilsen
Bibliotekarforbundet i Østfold
Styret v/Vegard Krog Petersen

Avd. Østfold
Årsberetning for 2017
Felles fagdag og årsmøte
Årsmøtet ble holdt på Rygge bibliotek 15. februar, med ca. 20 medlemmer tilstede. Som
vanlig i etterkant av en fagdag med temaer om arbeidsmiljø, kombinasjonsbibliotek og
møteplass - som vi arrangerte sammen med Norsk Bibliotekforening, avd. Østfold (NBFØ).
Styre for 2017:
Leder: Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (1 år)
Styremedlem: Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek (2 år)
Styremedlem: Lise Haugen Larsen, Moss bibliotek (1 år)
1. Vara: Ragnhild E. Bugge, Fredrikstad bibliotek (2 år)
2. Vara: Grete Gluppe, HIOF (1 år)
Årsmøte valgte Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek, til vara til Landsstyret.
Årsmøtet ga Styret fullmakt til å opprette valgkomite. Det har dessverre ikke lykkes å finne
noen kandidater til disse vervene.
Aktiviteter:
 Fylkeslagets rolle er bl.a. å være et bindeledd mellom sekretariatet og medlemmene.
Det har ikke vært noen saker i år.
 Styret har hatt et møte – den 23. november under BFs landsmøte på Gardermoen.
Kontakt ellers har vært via e-post.
 Det ble ikke avholdt noen kick-off i høst, selv om det sto på aktivitetsplanen. Skyldes
både at det i år var et mellomoppgjør og sykdom.
 Camilla deltok som tillitsvalgts representant ved ansettelsesintervjuer ved Halden
bibliotek i mars.
 Vegard deltok på BFs landsstyremøte 14-15. juni i Eidsvoll.
BFs landsmøte på Gardermoen 23. og 24. november 2017
Følgende ble valgt på fylkeslagets årsmøte 15. februar som delegater til landsmøte:
- Marianne Bertelsen, Sarpsborg bibliotek
- Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold
- Lise Haugen Larsen, Moss bibliotek
- Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek
- Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (obligatorisk)

- Unni Rønningen, Høgskolen i Østfold (1. vara)
- Ragnhild E. Bugge, Fredrikstad bibliotek (2. vara)
- Anette Thorvik, Sarpsborg bibliotek (3. vara)
Den 31. oktober var det invitert til delegatmøte/medlemsmøte på Tune bibliotek. Margunn
Haugland, Forbundsleder i BF, ga de 10 deltakerne mye nyttig informasjon om aktuelle saker
som skulle behandles på landsmøtet. Ingen overraskelse at forslagen om endringer i
medlemskriteriene var det som ble mest diskutert.
Alle de 5 valgte delegatene stilte på BFs landsmøte 23. og 24. november.
Forhandlinger/lønn
2017 var et mellomoppgjør. Den økonomiske rammen for de fleste sektorene ble på 2,4 % samme som i frontfagene. Dette var det andre året i ett to-års rakett hvor etterslepet
mellom lærere og andre høyskoleutdannede i kap. 4 i kommunesektoren skulle
harmoniseres. I fjor kom det et ekstra trinn på 16 års ansiennitet og i år var økningen på det
trinnet 16.300,- kr. Lokale forhandlinger på 0,9 %. Kap. 3 og 5 i kommunen har forhandlet
lokalt som vanlig.
Camilla har forhandlet i Trøgstad, Lise har forhandlet i Skiptvet, og Vegard har forhandlet i
Halden. BF sentralt forhandlet for Hobøl, Råde og Spydeberg.
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 105 medlemmer. Av disse er det 17 ikke yrkesaktive. En nedgang fra i
fjor på 8 medlemmer – som bl.a. skyldes et konkurrerende fagforbunds medlemsframstøt.
Ikke ulovlig, men trist at de måtte ty til feilinformasjon og desinformasjon for å få vervet
medlemmer.
Vi oppfordrer alle til å prøve å verve eventuelle nye kolleger (og frafalne) til
Bibliotekarforbundet.
Økonomi:
Fylkeslagene har ikke egen konto. Alle utgifter betales av BF sentralt.

Sarpsborg 26.01.2018 Vegard Krog Petersen
Oppdatert med endringer iht. protokoll fra årsmøte 14. februar 2018

Avd. Østfold
BF Østfolds årsmøte 14. februar 2018: Økonomi

Vi har ikke hatt noen aktivitet utover det planlagte i
aktivitetsplanen for 2017.
BF-Østfolds del av kostnadene til årsmøte/fagdag 2017 er
det som er nevnt på post «Årsmøte».

Budsjett for 2018
Årsmøte/fagdag:
Styremøter:
Kick-off:
Sum:

3.000,- kr. (1/2-part av mat, drikke, reisepenger, foredragsholdere)
2.000,- kr.
2.000,- kr.
7.000,- kr.

Aktivitetsplan for 2018 - 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 2018
Styret tar gjerne innspill fra medlemmene om konkrete forslag til aktiviteter eller annet.
Sarpsborg 26.01.18
Bibliotekarforbundet i Østfold
Vegard Krog Petersen
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BF Østfold årsmøte 2018

11.01.2018

Innstilling til nytt styre 2018:

Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.vara:
2.vara:

Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek
Line Olseng, Mysen VGS
Rune Brøndbo, Moss bibliotek
Grete Gluppe, HiØ
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Line Olseng er vara for leder ved evt. møte i Landsstyret

Valgkomite:
Velges ved forespørsel på årsmøtet

11. januar 2018 Styret i Bibliotekarforbundet Østfold

1 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Ny
Ny
Ny
Igjen
Ny

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2018

Møtet ble holdt på Aremark bibliotek 14.2.2018. 18 medlemmer var til stede. Vegard Krog
Petersen ønsket velkommen til årsmøte.
1. Konstituering
Det var ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.
2. Valg av ordstyrer og referent
Elin Westgård Hansen ble valgt til ordstyrer og Grete Gluppe ble valgt til referent.
3. Årsberetning
Vegard Krog Petersen gikk igjennom årsberetningen for 2017. Årsberetningen ble godkjent
med følgende rettelser.







Under punktet delegater til landsmøte skal korrekt navn på 2. vara være Ragnhild E.
Bugge.
Under punktet forhandlinger/lønn skal det legges til en presisering «i
kommunesektoren». Setningen blir da som følger: Dette var det andre året i ett toårs rakett hvor etterslepet mellom lærere og andre høyskoleutdannede i kap. 4 i
kommunesektoren skulle harmoniseres.
Under det samme punktet hadde Vegard en tilleggsopplysning, at Lise Haugen Larsen
fra Moss bibliotek fortsatt kan spørres om å bistå ved lokale forhandlinger selv om
hun nå går ut av styret.
Under punktet medlemmer skal ordlyden endres fra medlemsrazzia til
medlemsframstøt

4. Budsjett og aktivitetsplan
Vegard Krog Petersen gikk gjennom budsjett og aktivitetsplan. Begge deler med godkjent
uten kommentarer.
Anette Kure, Sarpsborg bibliotek benyttet anledningen til å takke for støtten fra BF i
forbindelse med forslaget om å nedlegge Tune områdebibliotek.

5. Det var ingen innkommende saker til årsmøtet

6. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble godkjent med akklamasjon.

Leder:

Camilla Paulsen, Fredrikstad bibliotek

1 år Ny

Styremedlem: Line Olseng, Mysen videregående skole

2 år

Ny

Styremedlem: Rune Brøndbo, Moss bibliotek

2 år

Ny

1. vara:

Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold

1 år igjen

2. vara:

Vegard Krog Petersen , Sarpsborg bibliotek

1 år

Ny

Line Olseng ble vagt som vara for leder til Landsstyret.

Til valgkomite fikk vi to benkeforslag. Anette Kure, Sarpsborg bibliotek og Hans-Petter
Storemyr, St. Olav videregående skole ble valgt ved akklamasjon.

En symbolsk blomsterhilsen ble gitt til Lise Haugen Larsen, Moss bibliotek, som takk for
innsatsen gjennom mange år i BF styret avdeling Østfold. Lise hadde meldt forfall.

Referent Grete Gluppe

