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PROTOKOLL
Stiftelsesmøte i Bibliotekarforbundet,
lørdag 12. juni 1993 i SBIHs lokaler
Dælenenggt. 26, Oslo.

•
l

Møtet satt kl. l O15

./.

69 stemmeberettigede medlemmer. 2 inviterte gjester og 2 observatører var til stede .
Navneliste over de frammøtte vedlegges protokollen.
Kari Gulbraar ønsket ve l kommen.
Til innkallingen: Ingen 111erknader framsatt.

Protokollen følger nununereringen i møtepapirene.

l. Møtereglentent for stiftelsesmøtet 12.6.93
Følgende end1inger ble enstemmig vedtatt:

1.

Tale-, fot·slags- og stemmerett har de som er registrert som medlem i Prosjekt
"Bibliotekarforbund '' . Observatører og gjester gis ordet av møteledelsen på

anmodning.
2.

Punkt 2 ble strøket.

2. Konstituering
Møteleder 1: Leif Mathisen
Møteleder 2: Ingeborg Motzfeldt
Referent l: Live Gulsrud
Referent 2: Kristin Storvig

Disse utgjør også prorokollkomiteen.
Redaksjonskomite (3 medlemmer):
Eling Bergan, Tina· Manna1 og Vidar Kursetgjerdet
Tellekorps oppnevnes hvis nødvendig senere i møtet.
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3. Dagsorden

for

stiftelsesmøtet

for

Bibliotekarforbundet 12. juni 1993
Godkjent ute.n merknader.

4. Styringsgruppens beretning
Kari Gulbraa.r redegjorde for forho1d som hadde inntrådt etter utsendelse av
beretningen.
Beremingen ble tan ril etterretning.

5. Styringsgruppens regnskap
Styringsgruppens regnskap ble utdelt til deltakerne ved regisu·eringen.
Randi Rønningen redegjorde for regn~kapet og det forventede resultat på ca. kr.
25.000,~ etter at utgifter forbundet med stiftelsesmøtet er regnskapsført.
Regnskaper enstemmig godkjent.

6. Opptak i AF
Enstemmig vedtatt.

7. Kollektivt medlemskap i NBF
Styringsgruppen fQreslo en endring i første setning.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Punktet skal med det lyde.:
"Bibliotekmforbundet slutter seg med alle sine medlemmer kollektivt til Norsk
"Bibliotekforening så snart det er praktisk mulig . Forbundsstyret skal forhandle med
1
'NBF om de praktiske sidene twl medlemskapet.

8. Vedtekter for Bibliotekarforbundet
§l
FORMÅL
Følgende endlingsforslag ble framsatt :

... yrkesgruppene i bibliotek-, dokumentasjons- og infonnasjonssektoren.
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Styringsgruppen u·ill sitt forslag .
Forslaget enstenunig vedtatt.
§ l skal med det lyde:

''Bibliotekmjorbundet (BF J er er landsomfartende fagjorbund, med forrnål d arbeide
"for medlemmenes f,,tmns- og arbeidsvilkår. ho.v faglig srandard i sJ,·el utdanning ril
"som ut(')\'e/se av faget, samr samarbeid og forsrdelse mellom _, rkesgruppene i
"bi [,liorek-. dokumentasjons- og informasjonssek((>ren.
§ 2

MEDLEMSKAP
2.1 Følgende endringsforslag framsatt:
For å bli medlem må en ha bibliotekareksamen fra

Statens bibliotek- og

infonnasjonshogskole. eller utenlandsk ekvivalens.
Styringsgruppen n·akk ~itt forslag .
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

§ 2.1 skal med det lyde:
"For å bli medlem md en ha bibliotekareksamen fra Statens bibliotek- og

infomzasjonshøgskole, eller ha utenlandsk ekvivalens.
§ 2.2 - 2.4 enstemmig vedtatt.
§ 3
UTMELDING
Enstemmig vedtatt.

§4
UTELUKKING
Enstemmig vedtatt.
§ 5

KONTINGENT

Enstemmig vedtatt.
§6
RETTIGHETER 00 PLIKTER
6.1 Enstemmig vedtatt.

6.2 Følgende endringsforslag ble framsatt:
I kont1ikt- og forhandlingssituasjoner er det ethvert medlems plikt å rette seg e.tter
vedtekter og vedtak fattet av vedtekt-;festede organer i forbundet.
Forslaget falt mot 2 stenuner. Styringsgruppens forslag ble vedtatt.
6.3 Enstemmig vedtatt.

c,.
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§7
LANDSMØTET
7. l - 7.3 Enstemmig vedtatt.
7.4 Følgende endringsforslag ble framsatt til første avsnitt:

a)

Alle medletru11er har rett til å møte på landsmøtet med fulle rettigheter.
Forslaget falt mot l stemme.

b)

Setningen som lyder "Lokallaget$ leder skal være en a" delegatene." strykes.
Forslaget falt mot l stemme.

c)

Første setning, annet avsnitt skal lyde:
Lokallagets leder bør være en ctv delegarene.
Enstenm1ig vedtatt.

Følgende forslag til fordelingsskalaen Ne framsatt:
->
29 medlemmer
2 delegater
30 . 69
3
70 - 109
4
110 ->
5 "
11

11

l!

Styring:sgruppen trakk sitt forslag .
Forslaget enstemmig vedtatt.
foresl~tt

Redaksjonelt ble det
stemmerett" til 7 .4.
Enstemmig vedtatt.

å flytte setningen i 7.6 '' Bare de valgte

delegaten~

har

7.4 skal med det lyde:

"Landsmøtet består av delegater. valgt bla nr medlernmene i hvert lokallag.
"Lokallagets leder bør være en av delegatene. Antall delegater fra hvert lokallag stcir
"i forhold ril antall medlemmer pr. l. januar i nt(IHeåret, etter j()/.~ende skala:
·>

29 medlemmer

30
70

69

110 ->

109

11

"

2 delegater
3
4

5

"

"Bare de valgte delegatene har stemmeretr.

7.5 Følgende endringsforslag ble framsatt:
Forbundets medlemmer kan møte på landsmøtet med forslags- og talerett.
Enstemmig vedtatt.
7.5 skal med det lyde.:
"Forbundets medlemmer kan møre på landsmøtet fned forslags- og talere u ."
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7.6 Følgende forslag ble framsatt:
Forbundsstyret avgjør hvilke medlemmer Qg gjester som inviteres til landsmøtet.
Enstemmig vedtatt .
7.6 skal med det lyde :

"Forbundsstyret a1·gjf;r h1•i/ke medlemmer og gjester som inviteres ri/landsmøter."

7. 7 Følgende endringsforslag ble framsatt til pkt g):
g) Arbeidsprogram
Forslaget falt mot 9 stemmer. Styringsgruppens forslag ble med det vedtatt.
7.7. pkt. g) skal med det lyde:

"Prinsipprogram og arbeid0program ".
7.8 Enstemmig vedtatt.

*8

FORBU~TISS T'{RET

Enstemmig vedtatt.

§9
KONTROLLKOMITE
9.1 - 9.4 Enstemmig vedtatt.
9.5 Følgende tillegg til pkt. 9.5 ble framsatt av redaksjonskomiteen:
Kontrol1komiteen skal være representert på landsmøtet.
Enstemmig vedtatt.
9.5 skal med det lyde:

"Kontrollkomiteen skal utarbeide skriftlig rapport for hvert kalenderdr. Rapportene
"skal gjøres kjent for medlemmene. og legges fram på landsmøtet. Kontrollkomiteen
"skal være representert på landsmØTet.
§ 10 V ALGKOMrE
Enstenunig vedtatt.

§U LOKALLAG
Enstemmig vedtatt.
§ 12 TIDSSKRIFT
Enstemmig vedtatt.

§ 13 FORHOLD TIL ANDRE ORGANISASJONER
13.1 og 13.2 Enstemmig vedtatt.
13.3 Forslag om å sløyfe punktet ble framsatt.
Enstemmig vedtatt.

§ 14

KONFLIKTFOND

1::': 1 4

GJ[17

Side 6

Følgende endringsforslag ble framsatt av styringsgtuppen:
I annen setning endres ''Forbundsstyret'' til "Landsmøtet" og "til enhver tid" strykes.
I siste setning strykes ordet "også".
Enstemmig vedtatt.
§ 14 skal med det lyde:
"Bibliotekarforbunder skal ha et konjliktfond. Landsmøtet fastsetter hror .Hor andel av
"kontingenren som skal avsettes til fondet. Forbundsstyret fastsetter regler for
''anbringelse av fonders midler, og regler for bruk av fondet i ko11/1ikt.siruasjoner.
§ 15

REVISJON
Enstemmig vedtatt.
§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Enstemmlg vedtatt.

§ 17

OPPLØSNING

Enstemmig vedtatt.

9. Kontingentsatser
Følgende forslag ble framsatt til første avsnitt:
a)

Full kontingent til Bibliotekaforbundet utgjør 1.6% av lønnen pr. l. januar
hvert kalenderår. Medlemme.r i halv stilling e.Uer mindre. becaler 75% av full
kontingent. Ikke-yrkesaktive og studenter betaler et nærmere fastsatt beløp.

Forslaget falt mot 6 stemmer.
b)

Full kontingent til BF utgjør 1.5% av laveste sats i grunnlønn i scaten pr.
l. januar hvert kalenderår for medlemmer i grunnlønn, og 1.6% av laveste sats
for medlemmer med høyere lønn. Me.dlemmer i halv stilling eller mindre
betaler 75% av full kontingent. Ikke·yrkesaktive og studenter betaler et
nænnere fastsatt beløp.
Forslaget falt

c)

111(,)t

l stemme.

... Medlemmer i halv stilling eller mindre betaler 60% av full kontingent.
Forslaget falt mot 26 stemmer.

Styringsgruppens forslag til første avsnitt ble derved vedtatt.
Følgende forslag ble framsatt til andre avsnitt:
Beløpet inkluderer kontinge.nt til AF og eventuelt til NBF.

Enstemmig vedtatt.
Tredje avsnitt ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i punkt 9 ble derved som følger:

''Full kontingent til Bibliotekwj'orbundet utgjør 1.6% av tavesre sms i grunnlønn i
"staten pr. l . januar hvert ka/enderdr. Medlemmer i halv stilling eller mindre betaler
"75 % ar full kontingent. Ikke-yrkesaktive og studenter betaler er nærmere j(lstsatt
"beløp.
''Beløpet inkluderer kontingent ttl AF og eventuelt til NBF. "

10. Første ordinære landsmøte i BF
Enstemmig vedtatt.

11. Inndeling i lokallag
Det ble framsart forslag om at Lag 15 blir et lag for dlle m~dlemmer i Oslo og at Lag
16 blir e.t lag for alle medlemmer i Akershus.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.
Lag 15 og 16 skal lyde:

"Lag 15 Alle medlemmer i Oslo
''Lag 16 Alle medlemmer i Akershus

12. Arbeidsprogram
Under "Tariffspørsmål" ble det framsatt forslag om følgende tilføyelse:
Arbeide for lønnskompensasjon for

kompetan~egivende

utdanning ut over

grunnutdanningen ved SBJH.

Enstemmig vedtart.

13. Navn på tidsskrift
Under henvisning til vedtektenes §12.2 ble følgende ensremm.ig vedtatt:
''StiftelslJsmøtet anbeji1ler Forbundsstyret at Bibliotekarforbunde.ts tidsskrifc skal hete
''Bibliotekaren".

14. Budsjett
Enstemmig godkjent.
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15. Valg
Valgkomiteen lecle.r, Sissel Nilsen. la fram valgkomiteens innstilling og presenterte de
foreslåtte kandidater.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt og alle valg foretatt under ett ved
akklamasjon.
Med hensyn til valg av revisor foreslo valgkomiteen ar Forbundsstyret skulle få i
oppdrag å engasjere revisor i tråd med det som er vanlig i andre AF-forbund .
En~temmig

vedtatt.

Leder i Forbundet
Nestleder i Forbunder
Forbtmdsstyremedlem
Forbundsstyremedlem
Forbundsstyremedlem
Forbundssryremedlen1
Forbundsstyremedlem

Randi Rønningen, Menighetsfakultetet
Erling Berga11- Sogn og Fjordane sjukepleiehogsku!e
Turid Holtermann, Trondheim folkebib/i oteJ..
Kirsten Grøtre, Bærum kommune (skolebibliotek )
Kristin Storvig, Sndsa bibliotek
Anne-Mette Vibe , Norges Idrettshøgskole
Kristin Øverholt. SBJH (student !. Hanunetfest
videregdende skole jf'a høsun 1993

l . vara til forbundsstyret
2. vara til j (Jrbundsstyret
3. \'ara til forbundsstyret

Kirsti Tveitereid. Porsgrunn ped. senter
Leikny Indregaard, Rogaland f ylkesbibliotek
1
Lasse Chri'
'msen , Bærum biblio t~.'k
1 re1

Valgkomite:
Leder i valgkomiteen
Valgkomiternedlem
Valg komitemedlem
l . vara til valgkomiteen

Else-A1argrerhe Bred/and, Kristiansand folkebibli otek
Ingeborg Motzfeldr, VB - Tromsø
Kari Gulbraar, Bisler høgskolesenter
Aud Nordgarden Grimstad, Fredrikstad bibliotek

Komtrollkomite:
Leder i kontrollkomiteen
Kontroilkomi thnedlem
Kontrollkomithnedlem
l. vara til komtrollkomiteen

Rannveig Egerdal Eidet. SBJH
Frode Bakken, Tønsberg bibliotek
Thomas Breivik, UB • Bergen
Tina Ma1mai, SBIH (student), UB · Oslo, høsten 1993

16. Formell stiftelse av Bibliotekarforbundet
Styri.n gsgruppen la fram et nytt forslag til vedtak.
Kari Gulbraar redegjorde for det enkelte "medlems" forhold til BF

ut

året 1993.
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Styringsgruppens nye forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 16 skal med det lyde:
''Medlemmer av Prosj<?kt "Bibliotekwjc)rbund" samlet til møte 12 . juni i Oslo , stifter
"med dette jagorganis,Jsjonene Bibliotekarforbundet.

"Gjennom grundig forarheid og diskusjoner på møtet, er de nødvendige vedrakfattet
"og valg foretatt. Forbundsstyrets første oppJ.fave blir c1 søke om opptak i AF fra
"1 ..'.94 , hvoretter vedtekter og arbeidsprogram tar til r1 gjelde.
"Møtet ønsker det nymlgre sr:..:ret /.vkke rfl med arbeidet. Møtet vil samtidig minne

"bibliotekarer over hele landet om at forbundet lykkes best i d nd sine mål når mange
"aktiviserer seg OR yrer sin innsats.

''/ og med st;ftelsen regnes Prosjekt "Bibliorekarforbund" som avsluttet og
"styringsgruppen for opp/ost. Der nyvalgte forbundsstyret overtar der arkivmateriale
"o~ de midler som SG har radd ()Ver.

Møtet ble avsluttet med hibningstaler fra det svenske DIK-forbundet ve.d Britt Marie
Hliggstrom og det danske Bibliote-karforbundet ved Aagot Berger.
Møtet avsluttet kl. 16.00.

Protokollen er godkjent av protokollkomiteen:

Live Gulsrud

Leif Mathisen

Ingeborg Motzfeldt

Kristin Storvig
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