
AKADEMIKERNES FELLESORGANISASJON OM OPPTAK AV BF:

FLERTALLET IKKE
STORT NOK I
DENNE
OMGANG

68 1/2 % JA
31 1/2 % NEI

Bibliotekarforbundet blir ikke medlem av AF
fra 1.1.94. Vår søknad om opptak ble behand-
let på representantskapsmøtet i AF 12. novem-
ber. Det kreves 3/4 flertall for å ta opp nye
forbund. BF manglet altså 6,5% av stemmene.

Hva betyr dette for Bibliotekarforbundets 
videre framtid?

     forts. side 3...
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FLERTALLET IKKE STORT NOK I DENNE OMGANG:
68 1/2 % JA  -  31 1/2 % NEI

Hva betyr dette for BFs videre fremtid? Skal vi nå
pakke sammen, gå tilbake til våre tidligere forbund
og glemme hele ideen om å samle alle bibliotekarer
i ett forbund?

Vårt svar på dette er et klart NEI!

Vi har to grunner til å mene dette:
For det første har hele arbeidet med og rundt stiftel-
sen av BF vist at de som tok initiativet tenkte riktig.
Det er stor interesse blant bibliotekarer til å gjøre noe
med den organisasjonsformen
vi har i dag. Nesten 600 har til
nå vist dette ved å melde seg
i n n  i  P r o s j e k t  ” B i b l i o -
tekarforbund” og betale pen-
ger for å sette det hele i gang.
I  t i l legg har  mange ut t r yk t
støtte til arbeidet, men har av-
ventet en innmelding. Vi som
har jobbet i  prosjektets sty-
ringsgruppe og senere forbun-
dets styre har mot tat t  svær t
mange signaler på at dette er et
skrit t i r iktig retning. Vi har
fått mange heia-rop underveis
og vi vet at  det f innes mye
e n t u s i a s m e  r u n d t  o m  i
bibliotekarmiljøet.  Det vil le
derfor være veldig trist om alt
dette skulle resultere i ingen-
ting, allerede etter det første
tilbakeslaget.

For det andre tyder referatene
vi har fåt t f ra AFs represen-
tantskapsmøte på at det ikke
er Bibliotekarforbundet i seg
selv, eller yrkesgruppen biblio-
tekarer, som er årsaken til at
noen forbund har stemt nei til

oss. Det ser derimot ut til at vi i denne omgang har
blitt offer for en intern diskusjon i AF, mellom større
og mindre forbund, om økonomi og maktfordeling i
AFs organer. Disse problemstillingene har vi 
blitt presentert for før. Men at vi skulle bli rammet
av dem nå, var overraskende. Vi tror også at det kan
ha hatt en viss betydning at to andre forbund søkte
om medlemskap samtidig med BF, Norsk Losfor-
bund og Norges Pedagogforbund. Det var mye
større skepsis til disse to enn til BF, men deres
søknad aktualiserte debatten om små forbund i AF.
Det er et ønske at forbund som søker opptak heller

Forbundsstyret samlet etter stiftelsesmøtet 12. juni. Fra
venstre Kristin Østerholt, Kristin Storvig, Erling Bergan, Randi

Rønningen, Turid Holtermann, Kirsten Grøtte
Anne-Mette Vibe var ikke tilstede da bildet ble tatt.

(foto: Thomas Brevik)
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tale med AFs sekretariat for å få deres vurdering av
situasjonen. Og ikke minst må vi ta kontakt med de
forbundene som har stemt nei, for å få klarhet i
hvorfor de tok dette standpunktet nå og om det er noe
vi kan gjøre for å endre på det.
Dersom vi velger å søke om medlemskap i AF på nytt
neste år, eller eventuelt finner andre løsninger, er det
viktig at BFs styre ikke havner i et tomrom i 1994.
Vi er avhengig av støtte fra medlemmene, vi må ha
en viss aktivitet og vi trenger økonomi. Hvilken
strategi vi velger for å løse dette, må vi komme
tilbake til senere. Nå må vi først og fremst benytte
tiden til å finne ut hva som gikk galt og hva vi skal
gjøre framover.

 Erling Bergan   Turid Holtermann
 Kirsten Grøtte  Kristin Storvig
 Anne-Mette Vibe  Kristin Østerholt

       Randi Rønningen
     leder

bør innlemmes i eksisterende
AF-forbund enn å bli selvsten-
dige medlemmer. Problemet for
Bibliotekarforbundet i denne
sammenhengen er imidlertid at
ingen kan vise til forbund det er
naturlig for oss å bli medlem
av.
Det har vist seg tidligere at
forbund har måttet søke flere
ganger om opptak i AF, Norsk
sykepleierforbund måtte f.eks.
søke tre ganger før de fikk nok
stemmer. Det er derfor ikke noe
i veien for at vi kan prøve igjen
til neste år.
Styret må nå ta en grundig vur-
dering av muligheten for å lyk-
kes i andre forsøk. Vi må sam-

Styret ønsker å arbeide videre med
BF. Medlemmene oppfordres med

dette til å aktivisere seg
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ET LNNLIG HP OM LNNSUTVIKLING?
Av Hilde Trygstad,

leder i lønnsutvalget i
Fagbibliotekarforeningen (FBF)

Nei, overskriften er ikke synonym med FBF’s
lønnspolitikk for bibliotekarer! Vi har ikke et
hemmelig håp om lønnsutvikling for vår
medlemsgruppe; lønnsprogresjon er derimot
vår hovedsak. Vi har imidlertid valgt dette som
tittel for å knytte noen bemerkninger til Erling
Bergans artikkel i siste nr. av Bibliotekaren.

FBF støtter hans vurderinger når det gjelder vårt
engasjement i f.h.t. egen eller personlig lønn. Det vil
være av avgjørende betydning i årene fremover at vi
blir mer offensive i de lokale forhandlingene på
personlige vegne - det nye lønnssystemet forutsetter
dette. Vi må legitimitere at det er nødvendig å
fremme og støtte også egne krav.
På oppfordring fra Randi Rønningen gir vi nedenfor
en kort orientering om bibliotekarers lønnsforhold
på statlig sektor.

Juster i ngsoppg jøret  pr  1.  ma i  1993  -
statssektoren.

Som dere sik ker t  er  kjent  med ble  å ret s
justeringsoppgjør sluttført torsdag 24. juni, det fikk
en kvinne- og lavtlønnsprofil.
FBF sier seg godt fornøyd med de justeringene som
er foretatt i årets mellomoppgjør. Vi ser imidlertid at
det også i år er viktig å skille mellom makro- og
mikronivå.
På mikro- eller personnivå kan det oppfattes urett-
ferdig at man f.eks. blir ”satt ned en stillingskode”
eller at resultater oppnådd via lokale forhandlinger
blir ”spist opp” av det sentrale oppgjøret. Vi har
forståelse for slike resonnementer. Håpet er likevel
at vi bruker frustrasjonen konstruktivt ved å tenke
strategi, helhet og kontekst.
Bibliotekarene har fått opprykk eller endringer i
samtlige lønnsrammer og lønnsspenn. Spesielt gle-
delig er det at kode 1074 har fått bedre betingelser og
nå har en grunnstige fra ltr. 10-15 (etter 24 år).

Vi bemerker videre at bibliotekarer nå faktisk har
muligheter til å avansere opp til ltr. 26!

Imidlertid ser vi det uheldige i at kode 1075 overfø-
res til kode 1074. (I parentes bemerket - ingen
risikerer reell lønnsnedgang.) Ved årets lokale for-
handlinger vil vi i FBF derfor konsentrere oss om å
gi ansat te i  -  t idl igere - kode 1075 bedre
lønnsbetingelser. Vi kommer tilbake til dette neden-
for.

Til orientering vil vi bemerke at alle lønnsrammene
er bygget opp av en grunnstige og en alternativ stige
med tre direkte innplasseringer. Grunnstigen og
alternativ stige er avhengig av ansiennitet, mens de
direkte innplasseringer skjer via forhandlinger eller
ved tilsetting. Arbeidstakere i stillinger som flyttes
fra en lønnsramme, innplasseres i denne i henhold til
ansiennitet, og i utgangspunktet på grunnstigen. De
som var avlønnet høyere enn hva grunnstigen i ny
ramme gir, skal plasseres på tilsvarende trinn på
alternativ stige, subsidiært på direkte alternativ.
I lønnsspennene er det kun direkte innplasseringer,
man kan altså bare forhandle seg frem til høyere
lønn. Arbeidstakere i stillinger plassert i lønnsspenn
beholder sin trinnplassering innenfor spennet. Plas-
seringen endres bare dersom nytt spenn gjør dette
nødvendig. Som eksempel vil dette måtte skje for
arbeidstakere som var lønnet i ltr. 16 i stillingskode
1178 med spenn fra 16 - 19, og hvor spennet for
stillingen endres til 17 - 21. Da flyttes arbeidstakere
med avlønning i ltr. 16 til ltr. 17, de øvrige får
dessverre ikke endret sin lønn.

Lønnsplan for bibliotekarer på statlig sektor
pr 1.5.93

Tidligere lønnsrammer og lønnsspenn er her angitt i
parentes.
90.205    BIBLIOTEKAR
1073  Bibliotekfullmektig        LR 3
1074  Bibliotekar                 LR 13   (LR 12)
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1172   Avdelingsbibliotekar    LR 17   (LR 17)
1178   Avdelingsbibliotekar       Ltr 17-2l   (16-19)
1077   Hovedbibliotekar            Ltr 19-26  (18-23)
1075   Bibliotekar
Overføres til kode 1074 Bibliotekar
1022   Hovedbibliotekar
Overføres til kode 1077 lpl. 90.205

Lønnsramme 13
           Tjenesteansiennitet
           0      4      6      8      10               24
Alt.           Lønnstrinn
l        10     11    12     13     14                  15
2       11     12    13     14     15                  16
3       16
4       17
5       18

Lønnsramme 17
           Tjenesteansiennitet
          0      2       4       6       8     10           24
Alt.        Lønnstrinn
l       10     11     12     13     14     15             16
2      11     12     13     14     15     16             17
3      17
4      18
5      19

Lokale forhandlinger pr. 5. mai 1993 - stat

Også i år skal det avvikles lokale forhandlinger på
statssektoren. Disse føres på samme forvaltningsnivå
som i -92. Man forventer imidlertid at forhandlin-
gene vil bli ført i løpet av høsten. I skrivende stund
har vi fått informasjon om at de lokale forhandlin-
gene ved de regionale høgskolene vil bli sluttført -
først - primo 1994.
Det er avsatt en ”pott” på 0,4% av lønnsmassen til
lokale forhandlinger. Ved disse kan det fremmes
individuelle krav om høyere lønnsplassering. Kravet
må være kortfattet, men samtidig godt begrunnet.
Aktuelle begrunnelser er feks.:
- Vesentlige endringer i arbeids- og ansvarsområde.
- At du i dag er lønnet vesentlig under din faglige
kompetanse.

- Allerede gjennomførte produktivitets- eller
effektivitetstiltak.
- Arbeidsgiver vil ha problemer med nyrekruttering
dersom du slutter i din stilling.
- Klart sammenlignbare stillinger ved institusjonen
eller virksomheten har vesentlig høyere lønn
- Forgjengeren i stillingen din hadde vesentlig høyere
lønn - gjelder ikke dersom lønnen har sammenheng
med lønnsansiennitet.

Dersom din nærmeste overordnede har anbefalt deg
å sende inn lønnskrav eller på annen måte gitt
uttrykk for støtte til kravet ditt er det viktig at
foreningen blir underrettet om dette.
Som nevnt innledningsvis vil FBF i denne omgang
prioritere krav fremmet av bibliotekarer som tidli-
gere var plassert i kode 1075. Forskerforbundet
støtter oss i denne strategien.

Oslo 08.11.93
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Vi begynner med ”Fagbladet” til Norsk Kommu-
neforbund.
 I nr. 15 har de en helside under overskriften ”Nytt
Bibliotekarforbund utfordring for NKF”, der for-
bundssekretær Oddvar Øverbømoen fra NKFs
arbeidslivsavdeling blir intervjuet. Han blir blant
annet spurt hvilke konsekvenser dannelsen av BF får
for NKF, og svarer: ”Det er for tidlig å si. De
grupper vi eventuelt står i fare for å miste er de som
har jobbet lenge og som føler de har møtt veggen og
git t opp. En annen utsatt gruppe er de helt
nyutdannede, mens mellomsjiktet er relativt sta-
bile.” Øverbømoen fokuserer på lokal aktivitet, og
sier blant annet: ”Mange møter veggen, men ingen
andre enn de selv kan slå hull på den veggen.”

I ”Fagbladet” nr. 16 har samme Øverbømoen en
helsides presentasjon av bibliotekstatistikken for
1992 fra Statens bibliotektilsyn. I ”Fagbladet”
nr. 18 er det en 3 siders presentasjon av Tønsberg
bibliotek.

I Fagbladet nr. 17 har signaturen ”Re.D.” et leser-
innlegg som begynner slik: ”Jeg føler at jeg som
bibliotekansatt er blitt hengende etter lønnsmessig
og at jeg ikke har noen mulighet til å påvirke min
egen lønn. En av årsakene kan jo være at vi som
gruppe ikke er flinke nok til å bruke de mulighetene
som er til stede.” Hun spør blant annet hvilke krav
hun kan forvente blir reist sentralt i vårens tariffopp-
gjør. Berit Bjarkø fra NKFs forhandlingsavdeling
har et fyldig svar om hvordan forhandlingene blir
gjennomført, men noen antydning av hvilke krav
NKF vil prioritere på bibliotekområdet i vårens
oppgjør kommer hun ikke med.

Så et lite sidesprang: Blant stillingsannonsene i
Aftenposten 27.oktober fant vi følgende etterlys-
ning: ”BIBLIOTEKARER søkes til kortere eller
lengre oppdrag i det private næringsliv, organisasjo-
ner og den offentlige forvaltning. Ring DataVikar
A/S tlf.: 67 54 99 00. Postboks 274, 1301 Sand-
vika. ”En påminning om at kompetansen vår trengs

Presseklipp om BF og bibliotekarer
og at det er bibliotekarmangel i fedrelandet. Men for
sikkerhets skyld: Har noen erfart hvilke lønns- og
arbeidsforhold de byr på?

Og til slutt Aftenposten for 10. november, to dager
før representantskapet i AF stemte over opptak av
BF. Under overskriften ”Bråk truer AF om LO-
Avtalen” står det om flere aktuelle saker forut for
møtet. Til slutt står det: ”Representantskapsmøtet
skal også ta stilling til tre nye forbund som har søkt
om opptak. Det er Losforbundet, det nystiftede
Bibliotekarforbundet og det nystiftede Norsk
Pedagogforbund. Det er delte oppfatninger i AF om
de tre bør opptas som selvstendige foreninger i
forbundet. Kravet er bl.a. at nye organisasjoner må
være så store at de har et eget sekretariat som
fungerer. Men alle disse tre er små forbund. Det
dreier seg om noen hundre medlemmer i hver av
dem. Flere i AF-styret mener at de heller burde gå
inn i de eksisterende AF-organisasjonene.”

 ebe
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29.oktober var forbundsstyret samlet for tredje
gang. Alle faste styremedlemmer og l. varamedlem
Kirsti Tveitereid var tilstede.
Medlems- og økonomistatus ble gjennomgått og
funnet tilfredsstillende. BF hadde i slutten av okto-
ber 579 medlemmer og kr.24.000,- igjen i kassa.
Forbundsstyret kunne slå fast at avtalen med FBF
var i havn, at AFs styre hadde innstilt positivt på
opptak av BF, og at det bare var knappe to uker til
avgjørelsen ville falle. Mye tid ble derfor brukt på en
detaljert gjennomgang av tiltak som skulle settes i
verk etter AFs representantskaps-møte. Under for-
utsetning av at BF ble opptatt i AF.

Forbundsstyret drøftet også en plan for ”Bibliote-

Forbundsstyrets tredje mte:

karen” i 1994. Med utgangspunkt i AF-medlem-
skap og ”normale” kontingentinntekter, ble det
vedtatt å gi ut 8 nummer neste år. Erling Bergan
fortsetter som redaktør og får ansvaret for å sette ned
en redaksjonsgruppe. Kirsti Tveitereid har satt bla-
det med Desktop Publishing i 1993, men kan dess-
verre ikke fortsette med det i 1994.
Lønnsoppgjøret på kommunal sektor ble også viet
stor plass på dette møtet. Forhandlingsforberedelsene
og forhandlings-prosessen ble gjennomgått og de
lønnsmessige problem-stillingene på kommunal sek-
tor ble drøftet. Prioritering av krav ble ikke vedtatt
på dette møtet. Kristin Storvig er ansvarlig for
videre oppfølging.

  ebe
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Fagforeningsmte i Telemark

At  b i b l io t e k a r e r  p r ø ve r  å  f i n n e  u t  av
organisasjonsvrimmelen ved å danne ny forening har
vært prøvd før. Men nå er bestrebelsene blitt ganske
konkrete - Bibliotekarforbundet (BF) har oppstått og
søker om medlemsskap i AF. Mange er usikre og
føler at foreningen vi alltid har vært medlem av -
enten det nå er Norsk Kommuneforbund (NKF) eller
Kommunalansattes Fellesforbund (KFO)/NBL er det
”tryggeste”.
Men hva kan de tilby oss? Hvordan skal vi arbeide
faglig politisk? Gjennom hvilke kanaler?

Det var disse og mange andre spørsmål som sto i kø
under møtet 21. oktober ved Porsgrunn bibliotek.
Norsk Bibliotekforening, avdeling Telemark og
Telemarksbiblioteket stod for arrangementet som
trakk uvanlig mange deltakere fra hele fylket. Dette
var et tema som fanget interesse blant bibliotekarene
- 28 i tallet. Et panel med: Randi Rønningen, BF -
Else Melsom Henriksen, KFO/NBL - Erna Beate
Støren og Oddvar Øverbømoen, NKF holdt hvert sitt
innlegg og deretter var det fritt fram for spørsmål og
diskusjon.

Ettersom BF er den nystifta organisasjonen som
bringer uroen inn i en fra før organisasjonssplittet
bibliotekarverden - og som de fleste frammøtte nok
var mest nysgjerrig på - var det Randi Rønningen
som orienterte først. Hun ga et kort overblikk over
nåsituasjonen etter stiftelsesmøtet for et år siden. BF
har et styre sammensatt av bibliotekarer både fra
fagbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Ialt er
det pr. i dag 578 medlemmer – i Telemark bare 8! Men
mange sitter og venter på hva situasjonen blir når AF
har sagt sitt - etter den 11. november vet styret mye
mer om framtiden for BF. Da skal AF har represen-
tantskapsmøte og søknaden om endelig medlems-
skap i AF skal behandles.
Bakgrunnen for å opprette BF er selvfølgelig ønsket
om å samle alle bibliotekarer i et fagforbund for
derigjennom å fremme bibliotekarers anseelse, lønns-
og arbeidsforhold. Det har i lang tid vært frustrasjon
over lønnsutviklingen for bibliotekarer.

21. oktober - noen uker før vi visste utfallet av AF’s behandling arrangerte Norsk
Bibliotekforening, avd Telemark sammen med Telemarksbiblioteket et møte med
alle de forskjellige fagforeningene bibliotekarene er organisert i - PLUSS BF. Et
prisverdig initiativ som samlet mange bibliotekarer. Her følger referat fra møtet.

I AF finnes allerede idag endel bibliotekarer. De
arbeider innenfor fag- og forskningsbibliotekene og
er organisert i Forskerforbundet. Med dem har BF
inngått en avtale om plass for begge innenfor AF. Det
blir ingen tvang om å gå inn i BF, de mister ingen av
sine rettigheter ved lokale forhandlinger. BFs viktig-
ste sak i den nærmeste framtid vil bli vårens oppgjør.
Gjennom tidsskriftet Bibliotekaren kan en bli mer
kjent med BF - det har kommet ut 2 nummer av
tidsskriftet til nå.

Kommuneforbundets representanter vektla den breie
oppslutningen som forbundet har på biblioteket som
arbeidsplass, og at foreningens lokalapparat er sterkt
og godt utbygd. Fordelen med felles krav og felles
holdninger ble understreket. Selv om bibliotekarene
i kommuneforbundet utgjør en liten gruppe har de
ingen å miste ble det sagt fra Øverbømoen som kom
fra Kommuneforbundet sentralt. Opprettelsen av BF
har skapt aksjon i NKF, bevisstheten om oss har økt
og planer er lagt ble det sagt.

Else Melsom Henr iksen som arbeider ved
regionkontoret for KFO la også vekt på at det var
viktig med et sterkt lokalapparat, et være eller ikke
være mente hun, uten de formelle rettighetene i orden
lokalt ville vi ikke stå sterkt.
KFO-representanten brukte mye av sitt innlegg på å
v æ r e  s t e r k t  k r i t i s k  t i l  d e t  n y s t i f t e d e
Bibliotekarforbundet nettopp på dette området. At
det ville stå svært svakt lokalt, at det var utrolig dyrt
å bygge opp et slikt apparat.

Debatten etterpå var interessant. Bibliotekarforbundet
hadde både fått mange spørsmål fra de øvrige
paneldeltakerne og også noen påstander som Randi
kommenterte grundig. Det er klart at et nystartet
forbund ikke har et fiks ferdig lokalapparat, det skal
opprettes fylkeslag snarest mulig etter at søknaden er
behandlet og forhåpentlig godkjent i AF. Hvert enkelt
medlem må i tillegg finne ut hvordan dette fungerer på
lokalplanet. Det finnes flere små yrkesgrupper i hver
eneste kommune som er organisert i AF.
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Bibliotekarer vil komme inn under 13 - gruppen.
Disse har en felles forhandlingsrett, og bibliotekarene
får antaklig forhandlingsrett via dem. Selv om lokale
forhandlinger er viktig, må en huske på at det er de
sentrale forhandlingene som er de viktigste for lønns-
oppgjøret mente hun. Spørsmålet om fordeler og
ulemper ved et stort og tungt lokal apparat kontra et
lite som denne såkalte 13-gruppen representerer ble
også diskutert. At bibliotekarer står på egne bein i
fagforeningssammenheng gir muligheter og også
rettigheter, bibliotekarer må kjempe for seg selv og
sin egen profesjon.
Else Melsom Henriksen var opptatt av lønnsplanen
for bibliotekarer. Det er der vi har
mye å ta igjen i forhold til andre yrkesgrupper. En
bibliotekar har for få avansementsmuligheter. Det
finnes i alt 5 steg å gå for bibliotekarer.
Som BFs representant presiserte også hun at en
fagforening er mye mer enn lønn. En fagforening gir
medlemmene juridisk hjelp bl.a. Og der stiller både
NKF og KFO et sterkt apparat til sine medlemmer,
mens BF vil engasjere advokat fra sak til sak, men
mener at et lite forbund allikevel tar godt vare på sine
medlemmer på dette området utfra grundig kjenn-
skap til yrket
og profesjonen. BF knytter seg fysisk til AFs lille
sekretariat gjennom kontor i samme hus.

Spørsmålene fra salen var i første rekke stilet til
Bibliotekarforbundet, men også de to andre fikk
spørsmål om hva de kunne tenke seg å gjøre for
bibliotekarene nå .
Utålmodigheten begynner å ulme når vi ser at alle
andre vi kan sammenligne oss med utdanningsmessig
går forbi på lønnsstigen.
Ingen av de tre kunne love noe som helst. Den største
av de tre - Kommuneforbundet konkluderte med å si
a t  u a n s e t t  hv a  s o m  b le  u t f a l l e t  av  a t
Bibliotekarforbundet var blitt stiftet - så hadde de
fått satt bibliotekarer på dagsorden hos dem siste
året. Mens Randi på sin side håpet på innmeldelse i
Bibliotekarforbundet og at vi i et 5-års perspektiv
ville komme til å få en skikkelig synliggjøring av vår
kompetanse og bli en slagkraftig forening. Og det
skal jobbes med lønnskompensasjon for ekstra ut-
danning.

Alle tre oppfordret oss med å være bevisste i forhold
til valget - det er ingen grunn til å være gratispassasjer!

Porsgrunn, 28. okt. 1993.
Kirsti Tveitereid
ref.
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”SENGAMAT” TIL BF

Forbu nd ss t y re t  ha r  sa t t  iga ng  en 
innsamlingsaksjon for å finansiere BFs 
virksomhet i høst. Styringsgruppa som fungerte 
fram til stiftelsesmøtet 12. juni etterlot seg noen 
midler, og disse vil komme godt med selv om det 
ikke er tilstrekkelig. Og ordinær kontingent- 
innkreving er ikke aktuelt før BF blir et fullverdig 
fagforbund gjennom opptak i AF ved årsskiftet. 

Innsamlingsaksjonen er kalt ”Sengamat til BF”. 
Forbundet er nyfødt, og tradisjonen med 
sengamat til familien er en god parallell til 
forbundets situasjon. Forbundsstyret regner med 
at det er mange som vil gi, og at enkelte ønsker 
å gi så det monner. Utfordringsmetoden blir 
brukt: Du betaler inn et beløp til BF sin 
postgirokonto 0825.0817062, og merker 
talongen ”Sengamat”. Samtidig kan du 
utfordre 2 nye bibliotekarer ved å fylle ut slippen 
nedenfor og sende den til Bibliotekarforbundet. 
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