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Bibliotekarforbundet avholder landsmøte fredag 29. september kl. 10.00-17.00 i Ingeniørenes Hus i Oslo. Registrering
av deltagere og kaffeservering fra kl. 9.00.

Landsmøtet består av delegater valgt fra lokallagene. Bare delegatene har stemmerett på landsmøtet. Medlemmer og
varamedlemmer til forbundsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen innkalles spesielt til landsmøtet. Alle medlemmer
av BF kan møte på landsmøtet med forslags- og talerett. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være forbunds-
styret i hende før landsmøtet settes.

Dagsorden for landsmøtet:

 1. Konstituering:
a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement.
b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps.
c) Godkjenning av dagsorden.

 2. Forbundsstyrets beretning.
 3. Forbundsstyrets regnskap.
 4. Kontrollkomitéens rapport.
 5. Kontingent for kommende landsmøteperiode.
 6. Inndeling i lokallag for kommende landsmøteperiode.
 7. Konfliktfondets størrelse.
 8. Lønnspolitisk strategi.
 9. Innkomne saker.
10. Prinsipprogram og arbeidsprogram.
11. Budsjett for 1996 og 1997.
12. Endringer i vedtektene.
13. Valg:

a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret.
b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen.
c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen.

BF dekker reiseutgifter for valgte delegater, medlemmer og varamedlemmer av forbundsstyre, kontrollkomité og valg-
komité. De som ikke kan bo privat må på forhånd ta kontakt med forbundsstyret, som sørger for overnatting. Øvrige
medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet får ikke reise- eller oppholdsutgifter dekket av BF.

Alle tilstedeværende vil få servert en enkel lunsj under landsmøtet. Vi ber medlemmer som ønsker lunsj å melde fra til
forbundsstyret innen 25. september. På kvelden etter landsmøtet er det planlagt en uformell sammenkomst.

Oslo 31.5.95

Randi Rønningen
Leder

Innkalling til landsmøte
i Bibliotekarforbundet
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Sakspapirene
til landsmøtet
Dette nummeret av Bibliotekaren vil gå under betegnelsen «landsmøte-
nummeret». Her er innkalling, dagsorden, sakspapir og diverse praktisk
informasjon angående landsmøtet. Men en del relevante dokumenter har
stått i tidligere nummer av Bibliotekaren og noen sakspapir legges fram på
landsmøtet. For oversiktens skyld har vi satt opp en liste over hvor doku-
mentene finnes:

* Innkalling og dagsorden
   til landsmøtet. (I dette bladet)
* Forslag til møtereglement. (Legges fram på landsmøtet)
* Delegat-fordeling. (I dette bladet)
* Navn på de valgte delegatene. (Legges fram på landsmøtet)
* Forslag til valg av møteledere,
   referenter, redaksjonskomité,
   protokollkomité og tellekorps. (Legges fram på landsmøtet)
* Beretning og regnskap for 1993. (I «Bibliotekaren» nr.1/94)
* Beretning og regnskap for 1994. (I «Bibliotekaren» nr.1/95)
* Beretning og regnskap for 1995. (Legges fram på landsmøtet)
* Orientering om revisjon. (I dette bladet)
* Kontrollkomitéens beretninger
   for 1993 og 1994. (I «Bibliotekaren» nr.2/95)
* Kontrollkomitéens beretning
   for 1995. (Legges fram på landsmøtet)
* Forslag til kontingent. (I dette bladet)
* Forslag til inndeling  i lokallag. (I dette bladet)
* Forslag til størrelse på
   konfliktfondet. (I dette bladet)
* Innkomne saker. (Legges fram på landsmøtet)
* Forslag til prinsipprogram. (I dette bladet)
* Forslag til arbeidsprogram. (I dette bladet)
* Forslag til budsjett for 1996. (I dette bladet)
* Forslag til budsjett for 1997. (I dette bladet)
* Gjeldende vedtekter. (I «Bibliotekaren» nr.1/95)
* Forslag til vedtektsendringer. (I dette bladet)
* Oversikt over valgte i denne
   landsmøteperioden. (I dette bladet)
* Valgkomitéens forslag. (Legges fram på landsmøtet)

Det er ønskelig at deltagerne har med seg dette og tidligere relevante num-
mer av Bibliotekaren til landsmøtet. Restopplag av Bibliotekaren vil i

tillegg bli tilgjengelig på landsmøtet så langt opplaget rekker.

Stiftelsesmøtet i BF ble holdt 12.juni
1993. Der ble det foretatt valg på for-
bundsstyre, valgkomité og kontroll-
komité. Leder, nestleder og de faste med-
lemmene av forbundsstyret går fram av
oversikten på side 2 i dette nummeret av
Bibliotekaren. De øvrige valgte er:

1.vara til forbundsstyret:
Kirsti Tveitereid,
Lillegården kompetansesenter
2.vara til forbundsstyret:
Leikny Indergaard,
Rogaland fylkesbibliotek
3.vara til forbundsstyret:
Lasse Christensen, Bærum bibliotek

Leder i valgkomitéen:
Else-Margrethe Bredland,
Kristiansand folkebibliotek
Valgkomitémedlem:
Ingeborg Motzfeldt, Høgskolen i Tromsø
Valgkomitémedlem:
Kari Gulbraar, Høgskolen i Oslo
Vara til valgkomitéen:
Aud Nordgarden Grimstad,
Fredrikstad bibliotek

Leder i kontrollkomitéen:
Rannveig Egerdal Eidet,
Høgskolen i Oslo
Kontrollkomitémedlem:
Frode Bakken, Tønsberg bibliotek
Kontrollkomitémedlem:
Thomas Brevik, UB - Bergen
Vara til kontrollkomitéen:
Tina Mannai, UB - Oslo

Valgkomitéen vil legge fram sine forslag
for kommende landsmøteperiode på selve
landsmøtet.

Valgte i BF
inneværende
landsmøteperiode:
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Det er vedtektenes § 7.4 som bestemmer hvor mange dele-
gater hvert av BFs lokallag får på landsmøtet:

  1  -    29   medlemmer gir 2 delegater
30  -    69   medlemmer gir 3 delegater
70  -  109   medlemmer gir 4 delegater
over  110    medlemmer gir 5 delegater

Forbundsstyret har vedtatt at lokallagenes medlemstall
pr.1.mai 1995 skal være utgangspunkt for delegat-forde-
lingen til årets landsmøte. Det gir følgende fordeling:

Lokallag  Medlemstall:     Antall delegater:

 1 Finnmark 21  2
 2 Troms   8  2
 3 Nordland 16  2
 4 Trøndelagsfylkene 22  2
 5 Møre og Romsdal 24  2
 6 Sogn og Fjordane 18  2
 7 Hordaland 39  3
 8 Rogaland 34  3
 9 Agderfylkene 12  2
10 Telemark 11  2
11 Vestfold 29  2
12 Buskerud 33  3
13 Hedmark og Oppland 15  2
14 Østfold 25  2
15 Oslo 58  3
16 Akershus          100  4
17 Bibliotekarstudentene 50  3

Totalt          515 41

På BFs stiftelsesmøte i 1993 ble det fattet et vedtak hvor det
heter: «Forbundsstyrets første oppgave blir å søke om opp-
tak i AF fra 1.1.94, hvoretter vedtekter og arbeidsprogram
tar til å gjelde.» Ettersom opptak i AF ble utsatt ett år, me-
ner forbundsstyret det er en rimelig tolkning at vedtektene
tok til å gjelde først fra 1.1.95.

Vedtektenes §21 sier: «Forbundets regnskaper skal revide-
res av registrert revisor.» Forbundsstyret er da av den me-
ning at BF ikke trenger å engasjere registrert revisor før
regnskapene for 1995 skal revideres. Begrunnelsen er at
utgiftene til revisor må stå i et rimelig forhold til regnska-
pene som skal revideres. Regnskapene for 1993 og 1994
var små, siden det først var fra 1.1.95 at ordinær kontin-
gent-trekk tok til å gjelde.

Forbundsstyret mener at regnskapene for 1993 og 1994 bør
revideres. Ettersom BF ikke har valgte revisorer, fant for-
bundsstyret at kontrollkomitéen var nærmest til å foreta
revisjon. Kontrollkomitéen avslo dette i brev av 27. februar,
som avsluttes slik:

«Vi anbefaler derfor at BFs styre tar de nødvendige skritt
for å få til en revisjon av regnskapene retrospektivt. Det vil
si at regnskap for 1993 og regnskap for 1994 revideres av
revisor i ettertid og legges fram på landsmøtet sammen med
regnskap for 1995-perioden (1.1.1995 - landsmøtet).»

Forbundsstyret vil følge anbefalingen når det gjelder retro-
spektiv revisjon av regnskapene for 1993 og 1994. Men
kontrollkomitéen forutsetter at landsmøtet vil bli forelagt
et revidert regnskap for den delen av 1995 som går forut
for landsmøtet. Det vil landsmøtet ikke. Revisjon vil først
bli foretatt når regnskapet for hele 1995 er avsluttet, og
revisjonsberetning vil forelegges for landsmøtet i 1997.
Revisjonsberetninger for 1993 og 1994 vil derfor også måtte
legges fram for 1997-landsmøtet til godkjenning.

Delegat-
fordeling:

Orientering
om revisjon:

Delegatene skal velges på lokallagenes årsmøter i septem-
ber. Innkalling til alle disse årsmøtene sto i forrige num-
mer av Bibliotekaren. Det er også verdt å merke seg at
vedtektenes § 7.4 sier: “Lokallagets leder bør være en av
delegatene.”

Vi minner samtidig om at vedtektenes § 7.5 gir alle for-
bundets medlemmer anledning til for egen kostnad å møte
på landsmøtet med forslags- og talerett. Men det er altså
kun delegatene som har stemmerett.
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Formålsparagrafen i vedtektene definerer Bibliotekar-
forbundet som et landsomfattende fagforbund, med formål
å arbeide for medlemmenes lønns-og arbeidsvilkår, høy
faglig standard i såvel utdanning til som utøvelse av faget,
samt samarbeid og forståelse mellom yrkesgruppene i bi-
bliotek-, dokumentasjons- og informasjonssektoren.

Bibliotekarer jobber i flere sektorer, tjener ulike moder-
institusjoner og har tyngdepunkt i forskjellige arbeidsopp-
gaver. Likefullt har vi et profesjonelt fellesskap basert på
likeartede utfordringer i arbeidet, det samme profesjonelle
verktøyet for å møte utfordringene, felles arbeidsmarked
og felles utdanning.

Alle bibliotek møter et behov for bedre å integreres i sine
moderinstitusjoner. På tvers av sektorene blir det utvekslet
teorier og metoder for å møte dette behovet. Orienteringen
mot moderinstitusjonene bidrar dermed heller til å styrke
enn å svekke bibliotekarenes profesjonelle fellesskap.

Som fagforbund for dette profesjonelle fellesskapet av bi-
bliotekarer står BF overfor en rekke strategiske utfordrin-
ger. Vi mener noen av de viktigste er:

BibBibBibBibBibliotekarliotekarliotekarliotekarliotekarenes lønn.enes lønn.enes lønn.enes lønn.enes lønn.

Gjennom mange år har tariffoppgjørene unnlatt å ta hen-
syn til hvor mye det koster å ta utdanning. Tre års utdan-
ning fra ufaglært til faglært arbeider gir 22% høyere lønn.
Ytterligere tre års høgskoleutdanning gir bare 4% høyere
lønn, samtidig som et stort studielån skal nedbetales. I ar-
beidet med å rette opp denne urettferdigheten, har bibliote-

karer felles interesser med store yrkesgrupper i AF. BF
må bidra til at det blir mer rettferdige lønnsrelasjoner

i arbeidslivet.

BibBibBibBibBibliotekarliotekarliotekarliotekarliotekarenes kenes kenes kenes kenes kompetanseompetanseompetanseompetanseompetanse.....

Alle yrkegrupper sliter med
myter. For bibliotekarer forsterkes

Arbeidsutvalget i forbundsstyret foreslår følgende som BFs
prinsipprogram for neste landsmøteperiode:

problemet av at mytene vil ha det til at vi ikke trenger sær-
lig utdanning for å utføre yrket vårt. Vi er avhengige av å
komme denne myten til livs for å bedre lønn, arbeidsfor-
hold, karrieremuligheter og allmenn jobb-trivsel. BF må
bidra til å bygge opp sannere bilder av bibliotekarer i folks
øyne.

BibBibBibBibBibliotekarliotekarliotekarliotekarliotekarenes orenes orenes orenes orenes orggggganiseraniseraniseraniseraniseringinginginging.....

Med den viktige samfunnsmessige funksjonen biblioteka-
rer er tildelt, må vi vise større profesjonell modenhet enn
organisasjonsjungelen vår tilsier. BF må arbeide hardt for
å bli et slagkraftig forbund for bibliotekarer i Norge, med
mange alliansepartnere og god innflytelse i AF.

Informasjonsteknologien.Informasjonsteknologien.Informasjonsteknologien.Informasjonsteknologien.Informasjonsteknologien.

Den kraftige utviklingen av datateknologi og tele-
kommunikasjoner er av stor betydning for bibliotekarers
arbeid. Bibliotekarenes kompetanse må også bli utnyttet i
tilretteleggingen av denne teknologien for brukene. BF må
bidra til å gjøre bibliotekarer fortrolige med anvendelsen
av denne teknologien.

Utdanningen i samfunnet.Utdanningen i samfunnet.Utdanningen i samfunnet.Utdanningen i samfunnet.Utdanningen i samfunnet.

Befolkningen må oftere enn før oppjustere eller endre kom-
petansen sin, og kompetansehevingen tilpasses i større grad
den enkeltes livssituasjon. Bibliotekarene blir her utfordret
som yrkesgruppe i alle sektorer. BF må bidra til å styrke
bibliotekarenes evne til å stå sentralt i utdanningssamfunnet
og samarbeide med hverandre på tvers av sektorer.

Demokratiet og offentligheten.Demokratiet og offentligheten.Demokratiet og offentligheten.Demokratiet og offentligheten.Demokratiet og offentligheten.

Mengden dokumenter i samfunnet øker, massemedia sen-
der og trykker mer enn noen gang før. Bare en brøkdel av
økningen skyldes at flere har noe interessant, nyttig eller
underholdende å melde. Bibliotekarer har som jobb å skille
klinten fra hveten. BF må bidra til at bibliotekarutdanningen
stadig gjør oss i stand til å møte samfunnets behov for litte-
ratur og informasjon på en kompetent måte.

Forslag til prinsipp-
program for BF
1996-97 :
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Forslag til
arbeids-
program
for BF
1996-97 :
Arbeidsutvalget i forbundsstyret foreslår følgende som BFs
arbeidsprogram for neste landsmøteperiode:

Lønns- og arbeidsforhold

- Arbeide for en bedre kommunal lønnsstige
- Delta aktivt i AFs lønnspolitiske prosjekt
- Styrke medlemmenes muligheter til å få sin rettmessige
  del ved de lokale forhandlingene
- Sørge for at medlemmenes lokale medbestemmelsesrett
   utnyttes
- Arbeide for hele stillinger

Organisasjon

- Rekruttere medlemmer
- Bygge opp sekretariat
- Skolere tillitsvalgte
- Avklare lokallagenes funksjon
- Utvikle «Bibliotekaren» til et hovedorgan for
  bibliotekarer i Norge
- Utvikle samarbeid med andre AF-forbund
- Delta aktivt i ulike AF-fora
- Søke samarbeid med søsterorganisasjoner i andre land,
  spesielt innenfor Norden

Fag- og utdanningspolitikk

- Delta i den generelle bibliotekpolitiske debatten
- Gi innspill i aktuelle bibliotekpolitiske saker
- Arbeide for fleksible etter- og videreutdanningstilbud
- Arbeide for fullverdig bibliotekutdanning ved
  universitet

Påmelding
til lunsjen
under
landsmøtet:

Alle som deltar på BFs landsmøte fredag 29.september skal
få en enkel lunsj. Som kjent består BFs landsmøte av dele-
gater, men alle BF-medlemmer har i tillegg rett til å møte
på landsmøtet med  tale- og forslagsrett (ikke stemmerett).
Vi vet hvor mange delegater som kommer. Men hvor mange
BF-medlemmer vil komme i tillegg? For å bestille riktig
mengde mat, må vi be om at du melder deg på til lands-
møte-lunsjen.

Påmelding skal gjøres, innen 25.seinnen 25.seinnen 25.seinnen 25.seinnen 25.septemberptemberptemberptemberptember, til BFs leder
Randi Rønningen:

Fax: 22 59 05 30
Tlf.(jobb): 22 59 05 22
E-mail: Randi.Ronningen@dtmf.no
Post: BF, Boks 9315 Vålerenga, 0610 Oslo

... og så minner vi om årsmøtene i lokallagene.
Innkallingene sto i forrige nummer av bladet.
I tillegg får dere egen innkalling i posten.
Men merk av datoen for ditt årsmøte:

Finnmark: Kirkenes 5/9
Troms: Tromsø 12/9
Nordland: Bodø 26/9
Trøndelag: Trondheim 16/9
Møre og Romsdal: Ålesund 9/9
Sogn og Fjordane: Førde 21/9
Hordaland: Bergen 11/9
Rogaland: Stavanger 7/9
Agder: Kristiansand 6/9
Telemark: Porsgrunn 12/9
Vestfold: Tønsberg 18/9
Buskerud: Drammen 9/9
Hedmark/Oppland: Gjøvik 19/9
Østfold: Fredrikstad 4/9
Oslo: Oslo 13/9
Akershus: Oslo 14/9
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Gjeldende vedtekter er gjengitt på midtsidene i “Bibliote-
karen” nr.1/95. Her er bare medtatt paragrafer der forbunds-
styret foreslår endringer:

§ 2.1§ 2.1§ 2.1§ 2.1§ 2.1  For å bli medlem må en ha bibliotekareksamen fra
Statens bibliotek- og informasjons-høgskole, eller ha uten-
landsk ekvivalens.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
§ 2.1  For å bli medlem må en ha bibliotekareksamen fra
Høgskolen i Oslo, eller ha utenlandsk ekvivalens.

§ 2.2§ 2.2§ 2.2§ 2.2§ 2.2    Studenter ved Statens bibliotek- og informasjonshøg-
skole kan fra og med annet studieår opptas som
studentmedlemmer i forbundet.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
§ 2.2  Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo kan opp-
tas som studentmedlemmer i forbundet.

§ 7.7§ 7.7§ 7.7§ 7.7§ 7.7  Landsmøtet skal behandle følgende saker:
.......
j)  Valg:  Leder i forbundet.

Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
3 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) til for-
bundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.
Registrert revisor.

FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
j)  Valg:  Leder i forbundet.

Nestleder i forbundet.
7 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge)
    til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

Forslag til endringer i
BFs vedtekter
Forbundsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene
for Bibliotekarforbundet:

§ 8.2§ 8.2§ 8.2§ 8.2§ 8.2  Forbundsstyret består av leder, nestleder og 5 sty-
remedlemmer. Ved forfall trer varamedlemmene inn i
forbundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
§ 8.2  Forbundsstyret består av leder, nestleder og 7 sty-
remedlemmer. Ved forfall trer varamedlemmene inn i
forbundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.

§ 8.3§ 8.3§ 8.3§ 8.3§ 8.3  Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 medlem-
mer er tilstede, hvorav leder eller nestleder er den ene. Ved-
tak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har lederen dobbeltstemme.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
§ 8.3  Forbundsstyret er vedtaksført når minst 5 medlem-
mer er tilstede, hvorav leder eller nestleder er den ene. Ved-
tak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har lederen dobbeltstemme.

§ 10.1§ 10.1§ 10.1§ 10.1§ 10.1  Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til
verv som står på valg på landsmøtet.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret tilet tilet tilet tilet til:
§ 10.1  Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til
verv som står på valg på landsmøtet. Forslag på kandidater
til ny valgkomité fremmes av forbundsstyret.

§ 12.1§ 12.1§ 12.1§ 12.1§ 12.1  Forbundet utgir tidsskrift. Forbundets leder er tids-
skriftets ansvarlige redaktør.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
§ 12.1  Forbundet utgir tidsskrift. Forbundsstyret utpeker
tidsskriftets redaktør.

§ 14 § 14 § 14 § 14 § 14  Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Lands-
møtet fastsetter hvor stor andel av kontingenten som skal
avsettes til fondet. Forbundsstyret fastsetter også regler for
anbringelse av fondets midler, og regler for bruk av fondet
i konfliktsituasjoner.
FFFFForororororeslås endreslås endreslås endreslås endreslås endret til:et til:et til:et til:et til:
§14  Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Lands-
møtet fastsetter konfliktfondets størrelse. Forbundsstyret
fastsetter  regler for anbringelse av fondets midler og re-
gler for bruk av fondet i konfliktsituasjoner.
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  1. Full kontingent til Bibliotekarforbundet utgjør 1,6% av laveste sats i grunnlønn for bibliotekarer i kommunal
sektor pr 1. 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. Beløpene inkluderer kontingent til AF og NBF.

Begrunnelse:

Stiftelsesmøtet til BF vedtok i 1993 at full kontingent skulle regnes ut slik det første punktet i dette forslaget sier, bortsett
fra at det ble knyttet til grunnlønn i staten. Ettersom den største gruppen av våre medlemmer er i kommunal sektor, har
vi funnet det riktig å foreslå at BF-kontingenten knyttes til grunnlønn for bibliotekarer i kommunal sektor.

Forbundsstyrets forslag til
kontingentsatser fra 1.1.96:

Inndeling i
lokallag:
Bortsett fra nødvendig navnejustering på lag 17, foreslår
forbundsstyret ingen endringer i lokallags-inndelingen som
ble vedtatt på stiftelsesmøtet i 1993. Inndelingen blir da:

Lag  1 Finnmark
Lag  2 Troms
Lag  3 Nordland
Lag  4 Trøndelagsfylkene
Lag  5 Møre og Romsdal
Lag  6 Sogn og Fjordane
Lag  7 Hordaland
Lag  8 Rogaland
Lag  9 Agderfylkene
Lag 10 Telemark
Lag 11 Vestfold
Lag 12 Buskerud
Lag 13 Hedmark og Oppland
Lag 14 Østfold
Lag 15 Oslo
Lag 16 Akershus
Lag 17 Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i

Oslo

Konfliktfondets
størrelse
I BFs vedtekter paragraf 14 står det:

«Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Landsmø-
tet fastsetter hvor stor andel av kontingenten som skal av-
settes til fondet. Forbundsstyret fastsetter også regler for
anbringelse av fondets midler, og regler for bruk av fondet
i konfliktsituasjoner.»

I den situasjonen BF er i dag, er det vanskelig å ta ut-
gangspunkt i andel av kontingenten når konfliktfondet skal
bygges opp. I en oppbyggingsperiode må andelen være stor,
i perioder kan det tenkes at rentene er nok til å opprette-
holde fondet på et forsvarlig nivå. Det synes derfor mere
naturlig å ta utgangspunkt i et beløp pr medlem.

Alle AF-forbund er forpliktet til å stille til rådighet et be-
løp pr statsansatt medlem i tilfelle konflikt i statssektoren.
Garantien er av AF-styret fastsatt til kr 500 pr medlem.
Noe lignende finnes ikke for kommunalt ansatte medlem-
mer, men BFs forbundsstyre mener et tilsvarende beløp vil
være tilstreklig for en eventuelt konflikt i kommunal sek-
tor.

Forbundsstyrets forslag til vedtak på landsmøtet:

«BF skal ha et konfliktfond tilsvarende kr 500 pr yrkes-
aktivt medlem. Fondet skal være fullt utbygd innen utgan-
gen av 1999.»
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Budsjett for 1996

Inntekter:

Kontingent kr 1.531.000
Annonser «       30.000
Abonnement «         8.000
Renter «       20.000

kr 1.589.000

Utgifter:

Kontingent til AF kr    154.000
Kontingent til NBF «     163.000
Lønn m/sos.avgifter «     400.000
Kontor «     190.000
Møter, reiser «     180.000
Kurs «     170.000
Bibliotekaren «     140.000
Bidrag lokallag «     100.000
Avsetning til konfliktfond «       70.000
Diverse «       22.000

kr 1.589.000

Budsjett for 1997

Inntekter:

Kontingent kr 2.040.000
Annonser «       50.000
Abonnement «       11.000
Renter «       25.000

kr 2.126.000

Utgifter:

Kontingent til AF kr    179.000
Kontingent til NBF «     217.000
Lønn m/sos.avgifter «     550.000
Kontor «     190.000
Møter, reiser «     200.000
Kurs «     200.000
Bibliotekaren «     150.000
Landsmøtet «     200.000
Bidrag lokallag «     140.000
Avsetning til konfliktfond «       80.000
Diverse «       20.000

kr 2.126.000

Budsjettforslag

Kommentarer:

Kontingenten for begge årene er beregnet ut fra grunnlønn i kommunal sektor pr 1. januar 1996, kr 163.900. Studenter
kr 100 og ikke yrkesaktive kr 600.

Kontingentsatsene blir da:
Full kontingent kr 2.616,- (218 pr mnd)
Redusert kr 1.956,- (163 pr mnd.)
Studenter kr 100,-
Ikke yrkesaktive kr 600,-

  Antall medlemmer i 1996: 600 yrkesaktive, 20 ikke yrkesaktive, 80 studenter
1997: 800 yrkesaktive, 30 ikke yrkesaktive, 100 studenter.

15 % av de yrkesaktive betaler redusert kontingent
Kontingent AF er beregnet etter satsene for 1995, det samme er kontingent til NBF.

Alle tallene i forbindelse med Bibliotekaren er basert på dagens kvalitet, men utvidelse til 10 nr i året.���

������

	
�����
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Bibliotekarforbundet ble stiftet 12.
juni 1993. Stiftelsesmøtet ble holdt
på Statens bibliotek- og informasjons-
høgskole, 71 medlemmer og 4 obser-
vatører var til stede. Det ble valgt et
forbundsstyre som erstattet Prosjekt
«Bibliotekarforbund»s Styrings-
gruppe.

Forbundsstyret har hatt følgende
sammensetning:

Forbundsstyre:Forbundsstyre:Forbundsstyre:Forbundsstyre:Forbundsstyre:

Leder:       Randi Rønningen,
                     Menighetsfakultetet
Nestleder:  Erling Bergan,
                     Sogn og Fjordane
                     sjukepleiehøgskule
Sekretær:   Kirsten Grøtte,
                     Evje skole
Kasserer:   Kristin Østerholt,
                     Hammerfest
                      videregående skole
Styremedl:  Turid Holtermann,
                     Trondheim
                     folkebibliotek

        Kristin Storvig,
                      Snåsa bibliotek
                   Anne-Mette Vibe,
                       Norges
                       idrettshøgskole

1. vararepr:  Kirsti Tveitereid,
                       Porsgrunn
                       pedagogiske senter
2. vararepr.:  Leikny Indergaard,
                       Rogaland
                       fylkesbibliotek
3. vararepr.:  Lasse Christensen,
                      Bærum bibliotek

21.10:  Møte med de forskjellige
           fagorganisasjonene,  arr.
          av NBF avd. Telemark og
          Telemarkbiblioteket.

31.10. - 01.11:
            Norsk bibliotekforenings
            kontaktmøte

02.12:   Møte med AFs sekretariat

                                                                                                                   *   *

Forbundsstyret har arbeidet med føl-
gende saker:

Søknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AFSøknad om medlemskap i AF

Forbundsstyrets viktigste oppgave i
1993 var å forberede og sende søk-
nad om medlemskap i AF. Søknaden
ble sendt 6. august, og ble først be-
handlet i AFs styre, som sendte den
videre til behandling av AFs repre-
sentantskap, med positiv innstilling.
På representantskapsmøtet 12. no-
vember stemte tre av 38 forbund mot
å oppta Bibliotekarforbundet som
medlem i AF. Disse tre representerer
31 1/2 % av medlemmene. Siden det
kreves 3/4 flertall for å bli opptatt ble
således BFs søknad avvist.

Etter samtaler med AFs ledelse samt
tilbakemeldinger fra flere medlem-
mer, vedtok forbundsstyret å fortsette
arbeidet med tanke på ny søknad i
1994.

                            (forts. neste side)

Leder, nestleder og Kristin Storvig
har fungert som arbeidsutvalg.

I tillegg til forbundsstyret ble føl-
gende valgt på stiftelsesmøtet:

Kontrollkomité:Kontrollkomité:Kontrollkomité:Kontrollkomité:Kontrollkomité:

Leder:    Rannveig Egerdal Eidet,
                 Statens bibliotek-
                  og informasjonshøgskole
Medl.:    Frode Bakken,
                 Tønsberg bibliotek
              Thomas Brevik,
                 Universitetsbiblioteket
                  i Bergen
Vararep:  Tina Mannai,
                 Universitetsbiblioteket
                  i Oslo

VVVVValgkalgkalgkalgkalgkomité:omité:omité:omité:omité:

Leder:    Else-Margrethe Bredland,
                 Kristiansand
                 folkebibliotek
Medl:     Ingeborg Motzfeldt,
                 Universitetet i Tromsø
              Kari Gulbraar,
                  Bislet høgskolesenter
Vararep:   Aud Nordgarden Grimstad,
                 Fredrikstad
                 folkebibliotek

Forbundsstyret har hatt fire møter i
perioden. I tillegg har representan-
ter fra styret deltatt på følgende mø-
ter:

20.07:  Møte med AFs general-
           sekretær

25.08:  Møte med Fagbibliotekar-
           foreningen

30.08:  Møte med Fagbibliotekar-
           foreningen og Norsk
           Forskerforbund

Forbundsstyrets  beretning
for 1993

Randi Rønningen
et.al.
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(forts. fra forrige side)

Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-Samarbeidsavtale med Norsk For-
skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-skerforbund/Fagbib l io tekar-
foreningenforeningenforeningenforeningenforeningen

I forbindelse med søknaden om med-
lemskap i AF var det viktig å få en
samarbeidsavtale med Norsk Forsker-
forbund som allerede organiserer bi-
bliotekarer i AF, gjennom Fagbib-
liotekarforeningen. 17. september ble
det undertegnet en avtale som viser
grenseoppgangen mellom BF og
Norsk Forskerforbund og hvordan
samarbeidet skal foregå.

Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-Forberedelser til ordinært fagfor-
bundbundbundbundbund

Forbundsstyret valgte å arbeide med
utgangspunkt i at BF ville bli tatt opp
i AF. Det ble planlagt hvordan med-
lemmene raskest mulig skulle få be-
skjed om hvordan de skulle forholde

seg når BF ble et ordinært forbund.
Det er utarbeidet rutiner for
kontingentinnbetalinger, innhentet
opplysninger om forsikrings-
ordninger i AF. Søknad om medlem-
skap i Kommunenes Sentralforbund
måtte forberedes, likeledes ordning
med tillitsvalgte, lokallag, sekreta-
riat, søknad om kollektivt medlem-
skap i Norsk bibliotekforening. Ikke
minst hadde forbundsstyret et stort
behov for å orientere seg i lønnssaker
og hvordan lønnsforhandlinger fore-
går, både sentralt og lokalt, samt av-
taleverket som bestemmer forholdet
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

BibliotekarenBibliotekarenBibliotekarenBibliotekarenBibliotekaren

Det er utgitt tre nummer av BFs tids-
skrift «Bibliotekaren» i 1993. An-
svarlig redaktør er Randi Rønningen,
øvrige redaksjonsmedlemmer er Er-
ling Bergan og Kirsti Tveitereid.
Tidsskriftet er sendt alle medlem-

mene, viktige samarbeidspartnere og
alle forbundene i AF. I tillegg er det
tegnet 22 abonnement.

Informasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsvervingInformasjon og medlemsverving

Informasjon til medlemmene har i
hovedsak foregått via «Biblioteka-
ren». Tidsskriftet er også benyttet til
verving, bl.a. ved å legge det ut der
vi vet det er mange bibliotekarer, bl.a.
på Statens bibliotek- og informasjons-
høgskole og på Bok 93. I tillegg er
det skrevet meldinger i de øvrige
bibliotektidsskriftene. En pressemel-
ding umiddelbart etter stiftelsesmøtet
førte til meldinger og intervjuer i flere
aviser.

Bibliotekarforbundet har 584 med-
lemmer pr. 31.12.1993.

Regnskap  1993  for
Bibliotekarforbundet
For perioden fra 23.10.92 til 31.12.93

  Blad-
  penger
For ikke lenge siden fikk alle med-
lemmer tilsendt et brev fra forbun-
det, undertegnet av forbundsleder
Randi Rønningen, og med en post-
giro-innbetalingsblankett vedlagt. I
brevet ble den aktuelle situasjonen i
forhold til AF forklart, og dermed
også årsaken til at vi ikke kan kreve
inn kontingent som fullt fungerende
fagforbund.

Et av hovedtiltakene til forbundssty-
ret i løpet av 1994 er utgivelsen av
"Bibliotekaren", som alle medlem-
mene får tilsendt. Ettersom dette kos-
ter en del, håper vi alle medlemmer
følger oppfordringen fra BFs leder
Randi Rønningen, og betaler sine 200
kroner (100 kroner for studenter) i
bladpenger til BF, på postgiro-
nummer 0825.0817062.

Inntekter: Kronerulling kr.    3.958,50
Sengamat & medlemskontingent "   116.470,-
"Bibliotekaren"   - abonnement "       1.980,-

      - annonseinntekter "       4.200,-
Diverse "          277,-
Renter "       1.602,48

                      Sum "   128.487,98

Utgifter:          Reisegodtgjørelser kr.   50.771,10
                        Annonser "     14.274,-
                        Trykkeutgifter "     13.374,51
                        Porto "     10.832,75
                       "Bibliotekaren" - trykk, porto, osv. "     23.472,50
                        Kontorutgifter "       4.481,30
                       Leie av møtelokale "       1.000,-
                        Diverse "       2.328,60

 Overskudd "       7.953,22

                        Sum kr. 128.487,98

Saldo pr.01.01.94:   kr.7.953,22                          28.01.94  Kristin Østerholt
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Forbundsstyrets
beretning for 1994

Komitémedl. Ingeborg Motzfeldt,
Høgskolen i Tromsø
Kari Gulbraar,
Høgskolen i Oslo

Vararepr. Aud Nordgarden Grimstad,
Fredrikstad folkebibliotek

Forbundsstyret har hatt tre møter i perioden. I tillegg har
representanter fra styret deltatt på følgende møter:

02.03.  Årsmøte i Fagbibliotekarforeningen
05.04.  Fagbibliotekarforeningen
13.07.  Fagbibliotekarforeningen
29.08.  Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen
29.09.  AFs sekretariat
30.-31.10 Norsk bibliotekforenings kontaktmøte
24.11.  Gjensidige forsikring
14.12.  Fagbibliotekarforeningen
22.12.  AF, seksjon kommune, sammen med Fagbibliotekar-
foreningen

Bibliotekaren

Det er utgitt fire nummer av BFs tidsskrift «Biblioteka-
ren» i 1993. Ansvarlig redaktør er Randi Rønningen, øv-
rige redaksjonsmedlemmer er Erling Bergan og Anja
Angelskår Mjelde. Tidsskriftet er sendt alle medlemmene,
viktige samarbeidspartnere og alle forbundene i AF. I til-
legg er det tegnet 23 abonnement.

Søknad om medlemskap i AF

Forbundsstyrets viktigste oppgave ble også i 1994 å forbe-
rede og sende ny søknad om medlemskap i AF. Søknaden
ble behandlet på AFs representantskapsmøtet 11. Forsla-
get om at Bibliotekarforbundet skulle tas opp i AF fra 1.
januar 1995 fikk de nødvendige 3/4 av stemmene.

Samarbeidsavtale med Norsk Forskerforbund/
Fagbibliotekarforeningen

For at Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen skulle
støtte vår søknad om opptak i AF, krevde de endringer av
samarbeidsavtalen som ble inngått året før. Ny avtale ble
underskrevet 12. september.

Bibliotekarforbundet har hatt følgende
tillitsvalgte:

Forbundsstyre:

Leder Randi Rønningen,
Det teologiske menighetsfakultet

Nestleder Erling Bergan,
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Sekretær Kirsten Grøtte,
Rud videregående skole

Kasserer Kristin Østerholt,
Hammerfest videregående skole

Styremedl. Turid Holtermann,
Trondheim folkebibliotek
Kristin Storvig,
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Anne-Mette Vibe,
Norges idrettshøgskole

1. vararepr. Kirsti Tveitereid,
Lillegården kompetansesenter

2. vararepr. Leikny Haga Indergaard,
Rogaland fylkesbibliotek

3. vararepr. Lasse Christensen,
Bærum bibliotek

Leder, nestleder og Kristin Storvig har fungert som arbeids-
utvalg.

Kontrollkomité:

Leder Rannveig Egerdal Eidet,
Høgskolen i Oslo

Komitémedl. Frode Bakken,
Tønsberg bibliotek
Thomas Brevik,
Universitetsbiblioteket i Bergen

Vararepr. Tina Mannai,
Universitetsbiblioteket i Oslo

Valgkomité:

Leder Else-Margrethe Bredland,
Kristiansand folkebibliotek
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Forberedelser til ordinært fagforbund

Umiddelbart etter vedtaket i AF ble alle medlemmer til-
skrevet med beskjed om å bekrefte sitt medlemskap i det
nye forbundet. Det er inngått avtale om kollektiv innbo-
forsikring med Gjensidige forsikring. Planene for oppret-
telse av lokallag og BFs første landsmøte i 1995 er klare.
Siden forbundet ikke ble opptatt i AF fra 1994, var det
nødvendig å endre noen av vedtakene som ble fattet på
stiftelsesmøtet i juni 1993.

AFs sekretariat har søkt om at Bibliotekarforbundet får
forhandlingsavtale med Kommunenes Sentralforbund og
Oslo kommune. Det er søkt om at BFs medlemmer blir
kollektivt tilsluttet Norsk bibliotekforening, med virkning
fra 1. januar 1995.

Bibliotekmøtet i Trondheim

BF hadde egen stand på utstillingen i tilknytning til
bibliotekmøtet i Trondheim. På det samme møtet ble det
arrangert et lunsjmøte på Trondheim folkebibliotek.

Informasjon

Informasjon til medlemmene har i hovedsak foregått via
«Bibliotekaren». I tillegg ble det sendt ut et eget skriv i
etterkant av vedtaket om opptak i AF. I den anledning ble
det også sendt en pressemelding til de største avisene og
bibliotektidsskrift.

Medlemmer

Da vedtaket om at Bibliotekarforbundet ble opptatt i AF
ble fattet, hadde forbundet 588 medlemmer. Pr. 31.12.1993
hadde 237 bekreftet sitt medlemskap mens det var kommet
67 nyinnmeldinger, til sammen 304 medlemmer.
I tilknytning til bibliotekmøtet i Trondheim ble det laget
en enkel brosjyre. I november hadde styret en stand for
studentene på Høgskolen i Oslo, Informasjons- og bibliotek-
studiene.

Bibliotekarforbundets
regnskap, 1994
Kristin Østerholt,
kasserer i Bibliotekarforbundet

Medlemskontingent         70 400,00
Annonser, Bibliotekaren           9 100,00
Abonnement, Bibliotekaren           2 950,00
Renter              462,76
Sum         82 912,76

+ overskudd 1993           7 953,22
Sum         90 865,98

Inntekter:

Utgifter:

Porto         14 911,30
Diverse         14 406,00
Trykkeri         32 303,55
Reiseutgifter         15 990,00
Sum         77 610,85

På konto pr 31.12.94:         13 255,13

Utgiftsposten "Diverse" inneholder kontorutgifter, leie av
møtelokale, støtte til konferansegruppa, bibliotekarvideo
osv.



BIBLIOTEKAREN 2/95 SIDE 8

Rapport fra
kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen i Bibliotekarforbundet har med utgangspunkt i
arbeidsprogrammet vedtatt på landsmøtet 1993 gått gjennom forbundets
virksomhet i 1993 og 1994.

Kontrollkomiteens rapport
for 1993

Kontrollkomiteens rapport
for 1994

Tariffspørsmål, fag- og utdanningspolitikk og
internasjonalt arbeid

På grunn av et års utsettelse av AF-medlemskap har BF
ikke formelt kunnet utføre disse oppgavene. Styret har li-
kevel i sitt arbeid med oppbygging av Forbundet opprettet
kontakter og deltatt i debatter som vil danne et grunnlag
for arbeidet videre.

Tidsskrift

Styret prioriterte etableringen av tidsskriftet "Biblioteka-
ren" etter stiftingsmøtet. Dette var helt i tråd med møtets
intensjoner og det vedtatte arbeidsprogrammet. Tidskriftet
har fungert som bindeledd mellom styret og medlemmene.
Utgavene i 1993 var preget av informasjon til nye med-
lemmer og orientering om styrets arbeid.

Organisatoriske forhold

BFs ledelse brukte fra stiftelsesmøtet 12.6.93 til 31.12.93
alle krefter på å utforme søknad til AF om opptak og på å
søke støtte for søknaden i ulike AF-ledd. Det forelå ikke
noe økonomisk eller annet grunnlag for å realisere andre
av underpunktene under organisatoriske forhold i 1993.

Tariffspørsmål, fag- og utdanningspolitikk

I løpet av 1994 har styret videreutviklet sin kompetanse og
sin plattform for å kunne ivareta de formelle rammer for
tariff- og lønnsspørsmål etter godkjent medlemskap i AF.
Det har vært avholdt møter med sikte på å få til nødven-
dige forhandlingsavtaler m.m. og det er utarbeidet lønns-
plan til bruk ved oppgjøret våren 1995.

Internasjonalt arbeid

Styret har hatt kontakt med BF i Danmark og DIK-forbundet
i Sverige.

Tidsskriftet "Bibliotekaren"

Etter AFs avslag på søknaden om opptak har utgivelsen av
"Bibliotekaren" vært BFs hovedaktivitet overfor medlem-
mene i 1994. Tidsskriftet har utviklet seg til et faglig tale-
rør såvel som organisasjonsorgan. Styret har på dette punkt
oppfylt arbeidsprogrammets intensjoner. Redaksjonen av
"Bibliotekaren" har utført et imponerende arbeid og bygd
opp en ny stor aktør på bibliotekstidskriftfronten.
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Kontrollkomiteens konklusjon

Organisatoriske forhold

Hoveddelen av 1994 har fra BFs side blitt brukt til å mobi-
lisere for å fremme ny søknad til AF. Det har ikke forelig-
get noe grunnlag for en annen handlemåte fra BFs side. I
annen halvdel av 1994 har BF på en tilfredsstillende måte
lagt planer for etablering av lokallag og etablering av se-
kretariat i 1995. BF har i perioden drevet et aktivt vervings-
arbeid og det er oppnådd meget gode resultater. Skolering-
stiltak for tillitsvalgte er ikke gjennomført fordi medlem-
skapet i AF var en forutsetning.

Styret har søkt samarbeidspartnere innenfor AF der dette
er naturlig. En endring av samarbeidsavtalen med Norsk
Forskerforbund/Fagbibliotekarforeningen er foretatt etter
Krav fra Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen. BF har
forøvrig arbeidet aktivt med å søke støtte blant AFs
medlemsgrupperinger for BFs søknad om opptak.

Etter avslaget på søknaden om BFs medlemskap i AF har
styret på en profesjonel måte prioritert det viktige arbeidet
med å:
*  Arbeide videre med ny søknad om opptak i AF
* Holde medlemmene godt informert
* Utvikle medlemstidsskriftet «Bibliotekaren»

Rannveig E. Eidet (sign.) Frode Bakken (sign.)
Thomas Brevik (sign.) Tina Mannai (sign.)

Oslo 21.februar 1995


