Årsmøte Bibliotekarforbundets fylkeslag i Troms.
Dato: 22.02.2018
Sted: UiT Universitetsbiblioteket, Kultur- og samfunnsfagbiblioteket, møterom Folianten.
Tilstede: Stine Fjeldsøe, Astrid Sømhovd, Elisabeth S. Hagesether, Fredrik Kolnes, Anja Borg
Andreassen, Ingrid Berntsen, Line skjelnes, Birgit Risan, Rita Kramvig.
1. Innkalling godkjent. Valg av referent: Rita Kramvig. Godkjent.
2.
Gjennomgang av årsberetning. Denne ligger på BF Troms sin blogg. Interesserte kan besøke
tromsbf.blogspot.com. Innspill: Verving av medlemmer. Avtale møte med førsteårsstudenter og
bachelorstudenter våren 2018 og lage avtale om møte allerede ved semesterstart på høsten.
3.
Budsjett og aktivitetsplan for 2018. Ingen budsjett. Vi får en oversikt over total bruk etter årets
regnskapsslutt. Forslag til aktivitetsplan for 2018: Årsmøte 22.februar, Jobbsøkerkurs vår 2018,
Kick-off Hovedoppgjør høsten 2018. Medlemsverving UIT høsten 2018.
4.
Gjennomgang av Landsmøtet 2017 (oppsummering ligger på bloggen). På Landsmøte kom det
fra Hordaland og Oslo fylkeslag forslag om endring av medlemskriteriene for BF. Forslag til ny §2.1:
«Medlemskap i Bibliotekarforbundet er åpent for personer med bachelor -eller mastergrad med
minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden (eller tilsvarende eldre/utenlandsk
utdanning) og for personer med minimum bachelorgrad som jobber med bibliotekfaglige oppgaver».
§2.1 ser i dag slik ut: For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad, med minst 60
studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en
tilsvarende utenlandsk utdanning. Dette skapte store diskusjoner på Landsmøtet. Siv Jørstad
(Akershus BF) fremmet følgende forslag: «Akershus foreslår at saken om endring i vedtektene §2.1
utsettes til landsmøtet i 2020. I løpet av denne perioden ønsker vi at forbundsstyret gis mandat til å
utrede saken. Dette bør gjøres gjennom en konsekvensanalyse og en ny medlemsundersøkelse som
kan gi et bedre beslutningsgrunnlag til landsmøtet i 2020. I tillegg skal saken debatteres i alle
fylkeslag. Sekretariatet og forbundsstyret skal bidra i denne saken». Dette forslaget ble vedtatt.
Årsmøtet diskuterte forslaget fra Hordaland og Oslo, og konkluderte med at dette er en vanskelig sak
som må diskuteres nøye fram mot neste landsmøte. Fylkeslaget har ambisjoner om å gjennomføre
en medlemsundersøkelse i løpet av de neste to årene og å ta saken opp på medlems-/årsmøter.
5. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
6. Valg:
Valgkomiteen har i denne perioden bestått av Stine Fjeldsøe (Tromsø bibliotek og byarkiv) og Brit
Østlund Hansen (Universitetsbiblioteket i Tromsø). Styret har i 2017 vært uten formell leder. Astrid
Sømhovd har fungert som kontaktperson for BF sentralt og har sagt seg villig til å være leder det
siste året av perioden. Innspill fra vara er at også de blir invitert til å delta på styremøtene. Dette
ønsket kommer styret til å etterkomme.
Styret har i siste periode bestått av Astrid Sømhovd, Elisabeth S. Hagesether og Rita Kramvig.
Valgkomiteens innstilling for inneværende periode er:
Styret
Astrid Sømhovd, Universitetsbiblioteket i Tromsø
Elisabeth Solheim Hagesether, Karlsøy folkebibliotek
Rita Kramvig, Målselv folkebibliotek (ikke på valg)
Varamedlemmer

velges som leder 1 år
velges for 2 år

Elin Anita Olsrud, Longyearbyen folkebibliotek

velges for 2 år

Åse Hansen, Lyngen folkebibliotek (ikke på valg)
Valgkomité
Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek

velges for 2 år

Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv (ikke på valg)
Vara: John Einar Stenberg, Kongsbakken videregående skole (ikke på valg)

