
PROTOKOLL 

Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 
29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. 

Møtet satt kl. 10.15. 

41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer var 
til stede. Navneliste over de fremmøtte vedlegges protokollen. 

BF's leder Randi Rømllngen ønsket velkommen, og redegjorde for følgende avvik fra 
vedtektene: 

§ 7.3: Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret senest 
8 uker før landsmøtet. 
Saker til pkt. 9: Innkomne saker, kan leveres frem til årsmøtet settes. 

§ 7.4: ... Antall delegater fra hvert lokallag står i forhold til antall medlemmer pr. l. 
januar i møteåret ... 
Gjelder i 1995 pr. l. mai i møteåret. 

Hilsener fra DIK-forbundet v/ Gunilla Janlert og fra FBF v/Hilde Trygstad. 

l. Konstituering. 

a. Innkalling, delegater og møtereglement ble godkjent. 
b. Valg av møteledere: Tina Mannai, Eirik Gaare 

referenter: Grethe Hauge, Kirsten Grøtte 
redaksjonskomite: Siri Sjursen, Steinar Lakså, Anne-Mette Vibe 
protokollkomite: Tina Mannai, Eirik Gaare, Grethe Hauge, Kirsten Grøtte 
tellekorps: Anja Angelskår Mjelde, Sølvi Kristiansen 

c. Dagsorden godkjent. 
Ingen innkomne saker. 

2. Forbundsstyrets beretning. 

Beretningene for 1993 og 1994 er blitt trykket i Bibliotekaren nr. 1/1994 og 1/ 1995. Leder 
Randi Rønningen la fram en muntlig beretning for virksomheten i 1995. 

Beretningene ble godkjent. 



3. Forbundsstyrets regnskap. 

Regnskapene for 1993 og 1994 er trykker i Bibliotekaren nr. 4/1995. 
Turid Holtermann la fram foreløpig regnskap for 1995. 

Regnskapene ble godkjent. 

4. Kontrollkomiteens rapport. 

Rapportene for 1993 og 1994 er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/1995. 
Rapport for perioden l/1-l/9-1995 ble lagt fram av Frode Bakken. 

Alle rapporter ble tatt til etterretning. 

5. Kontingent for kommende landsmøteperiode. 

Forbundsstyret foreslo følgende retningslinjer for kontingentsatser fra 1/1-96: 
l. Full kontingent til Bibliotekarforbundet utgjør 1,6% av laveste sats i grunnlønn for 
bibliotekarer i kommunal sektor pr. l. januar hvert kalenderår. 
2. Medlemmer i halv stilling eller mindre betaler 75 %av full kontingent. 
3. Både full og redusert kontingent rundes av nedover til et kronebeløp delelig med tolv 
måneder. 
4. Ikke-yrkesaktive betaler kr. 600,- pr. år. 
5. Studenter betaler kr. 100,- pr. skoleår. 
6. Beløpet inkluderer kontingent til AF og NBF. 

Følgende tilleggsforslag ble fremsatt av Oslo lokallag: 
l. Full kontingent til Bibliotekarforbundet utgjør 1,65 %av laveste sats i grunnlønn for 
bibliotekarer i kommunal sektor pr. l. januar hvert kalenderår. 

Følgende ble vedtatt: 
l. Full kontingent til Bibliotekarforbundet utgjør l ,65 % av laveste sats igrunnlønn for 
bibliotekarer i kommunal sektor pr. l. januar hvert kalenderår. 
2. - 6. Forbundsstyrets forslag ble vedtatt. 

6. Inndeling i lokallag for kommende landsmøteperiode. 

Forbundstyret foreslår navneendring på lag 17 til: Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo. 
Forslag fra delegatene fra lag 17 : Bibliotekarforbundets studentlag. 

Styret trakk sitt forslag. 

Vedtak: 
Lag 17 endrer navn til : Bibliotekarforbundets studentlag. 



7. Konfliktfondets størrelse. 

Forbundsstyret foreslår endring i vedtektenes § 14 til: 
<<BF skal ha et konfliktfond tilsvarende kr. 500 pr. yrkesaktivt medlem Fondet skal være fullt 
utbygd innen utgangen av 1999. » 

Styrets forslag ble vedtatt. 

8. Lønnspolitisk strategi. 

Leder Randi Rønningen redegjorde for AF's lønnspolitiske offensiv og for BF's strategi og 
forslag til nye lønnsplaner. Styret ville ikke legge opp til vedtak, men ønsket kommentarer og 
oppfordret til fortsettelse av debatten i lokallagene og Bibliotekaren. 

9. Innkomne saker. 

Ingen saker. 

l O. Prinsipprogram og arbeidsprogram. 

Forbundsstyret forslag til prinsipprogram og arbeidsprogram for 1996-97 er gjengitt i 
Bibliotekaren nr. 4/1995, s. 8 og 9. 

Følgende forslag ble fremmet fra Oslo lokallag: 
Prinsipp ro gram: 

Det nyvalgte forbundsstyret oppnevner et utvalg som ser om prinsipprogrammet 
kan innbakes i formålsparagrafen. 

Arbeidsprogram: 
Forbundsstyrets arbeid i perioden 1996-97 faller innenfor områdene 
• lønns- og arbeidsforhold 
• organisasjon 
• fag- og utdanningspolitikk 
Forbundsstyret utarbeider virkeplan for perioden. 

Avstemning: 
Prinsipprogram - forbundsstyrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer. 
Arbeidsprogram- forbtmdsstyrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer. 

11. Budsjett for 1996 og 1997. 

Forbundsstyrets budsjettforslag er gjengitt i Bibliotekaren nr. 4/1995, s. 12. 

Følgende forslag ble fremmet: 
BF bør fremme forslag til NBF's landsmøte om redusert kontingent for kollektivt tilsluttede 
foreninger. 
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Forslaget ble vedtatt ikke realitetsbehandlet, oversendes nytt styre. 

Forslagene ble enstemmig vedtatt med følgende endringer som følge av vedtak under 
landsmøtesak nr. 5: For 1995 kommer det inn ekstra kontingent kr. 50.000 som utgiftsføres på 
posten «diverse». For 1996 gjøres det tilsvarende med ekstra kontingentinngang på kr. 
65.000. 

12. Endringer i vedtektene. 

Følgende endringsforslag forelå: 

§ 2.1: For å bli medlem må en ha bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo, eller ha 
utenlandsk ekvivalens. (Fra styret) 
For å bli medlem må en ha godkjent bibliotekareksamen. (Fra Nordland lokallag) 

§ 2.2: Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo kan opptas som studentmedlemmer i 
forbundet. (Fra styret) 
Bibliotekarstudenter ved høgskolen i Oslo kan fra og med annet studieår opptas som 
studentmedlemmer i forbundet. (Fra forbundets studentlag) 

§ 7.5: Foreslåes strøket. (Fra Troms lokallag) 
§ 7.6: Landsmøtet avgjør i hvilke saker inviterte medlemer og gjester skal ha tale- og evt. 

også forslagsrett. (Endret endringsforslag fra Nordland ogTroms lokallag) 
§ 7. 7: j. 7 medlemmer til forbundsstyret 

5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) til forbundsstyret 
Registrert revisor - fjernes 
(Fra styret) 

§ 8.2: Forbundsstyret består av leder, nestleder og 7 styremedlemmer. Ved forfall trer 
varamedlemmene inn i forbundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt. (Fra styret) 

§ 8.3: Forbundsstyret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er tilstede, hvorav leder eller 
nestleder er den ene. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme. (Fra styret) 

§ lO. l: Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på 
landsmøtet. Forslag på kandidater til ny valgkomite fremmes av forbundsstyret. 
(Fra styret) 

§ 12. l: Forbundet utgir tidsskrift. Forbundsstyret utpeker tidsskriftets redaktør (fra styret) 
Forbundet utgir tidsskrift. (Fra Oslo lokallag) 
Styret trakk sitt forslag 

§ 14: Forslag fra styret ble behandlet og vedtatt w1der pkt. 7. 

Følgende vedtak ble fattet: 
§ 2.1: Forslaget fra Nordland lokallag ble vedtatt. 
§ 2.2: Forslaget fra styret ble vedtatt mot 2 stemmer. 
§§ 7.5, 7.6 og 7.7 ble vedtatt endret med den følge at tidligere§ 7.6 blir§ 7.5. tidligere 
§ 7. 7 blir§ 7.6 og tidligere§ 7.8 blir§ 7. 7. 
§§ 8.2, 8.3, l O. l og 12. l ble endret som foreslått. 



13. Valg. 

Ingeborg Motzfeldt la fram valgkomiteens innstilling og presenterte de foreslåtte kandidater. 

a. Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret. 
Valgkomiteens forslag: 
Leder: Randi Rønningen (gjenvalg) Menighetsfakultetet 
Nestleder: Turid Holtermann (gjenvalg) Trondheim folkebibliotek 
Styremedlemmer: Randi Alice Johnsen (ny) 

l. vararepres.: 
2. (( 
3. (( 
4. 
5. 

(( 

(( 

Siri Kolle (ny) 
Steinar Lakså (ny) 
Kari Lifjell (ny) 
Anne-Mette Vibe (gjenvalg) 
Eli Kristin Wilhelmsen (ny) 
Anne Woje (ny) 
Leikny Indregaard (gjenvalg) 
Hanne Fosheim (ny) 
Pål Ødemark (ny) 
Ingebjørg Aagre (ny) 
Aud Guttu (ny) 

Kongsbakken v.g. skole, Tromsø 
Fredrikstadbibliotekene. avd. Onsøy 
Meråker bibliotek (fra nov. -95) 
Deichmanske bibliotek 
Norges idrettshøgskole 
Akershus fylkesbibliotek 
Kvinherad folkebibliotek 
Rogaland fylkesbibliotek 
Høgskolen i Oslo, Fellesbibl. Bislet 
Sande bibliotek 
Aust-Agder fylkesbibliotek 
Rælingen bibliotek 

Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble vedtatt. 

b. Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. 
Valgkomiteens forslag: 
Leder: Ingeborg Motzfeldt (gjenvalg) Høgskolen i Tromsø 

Hege Rygel (ny) Deichmanske bibliotek 
Trond Minken (ny) Trondheim folkebibliotek (fra okt.95) 

Vararepres.: Aud Nordgarden Grimstad (gjenv.) Fredrikstadbibliotekene 

Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble vedtatt. 

c. Leder. medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen. 
Valgkomiteens forslag: 
Leder: Tina Mannai (gjenvalg) Universitetsbiblioteket i Oslo 

Frode Bakken (gjenvalg) Tønsberg bibliotek 
Else-Margrethe Bredland (ny) Kristiansand folkebibliotek 

Vararepres.: Anne Sagen (ny) Naustdal bibliotek 

Ingen andre innkomne forslag, forslaget ble vedtatt. 

Møtet avsluttet kl. 16. 30. 

Protokollen er godkjent av protokollkomiteen: 

Grethe Hauge Kirsten Grøtte 

Tina Mannai Eirik Gaare 
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