
      Elverum 11.03.2022 

 

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet Innlandet 

 

Dato: 11. mars 2022 

Tidspunkt: 18:00-19:00 

Sted: Hamar bibliotek 

 

Tilstede: Eirik Olsen, Kaia Svaan, Glenn Bjerkenes og Christine Tolpinrud (begge fra BF 

sekretariatet). 

Møteleder: Eirik Olsen  

Referent: Kaia Svaan 

 

Innledning ved Glenn Bjerkenes om Frontfagsmodellen og hva som skjer ved eventuell streik. 

I tillegg snakket vi om muligheten for å ha et eget Forhandlingsutvalg i Innlandet.  

 

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

Vedtak: 

Innkalling godkjent 

Konstituering av møteleder og referent godkjent 

Valg av protokollunderskrivere: Glenn Bjerkenes og Christine Tolpinrud 

 

2. Årsberetning 

Vedtak: 

Eirik Olsen orienterte om et år med lite aktivitet.  

 

3. Budsjett og aktivitetsplan 

Vedtak: 

Aktivitetsplan: 

Sist år var det ingen aktiviteter som ble gjennomført. Dermed beholder vi aktivitetsplanen fra 

2021. Det skal i perioden avholdes et fysisk medlemsmøte med innledning og beverting. Dette 

kan gjerne kombineres med forberedelse til lokale forhandlinger. Om distriktslagsstyre finner 

det mest hensiktsmessig kan medlemsmøte holdes i hvert av de gamle fylkene. Styret får også 



mandat til å for eksempel samarbeide med Norsk bibliotekforening (NBF) avd Innlandet, 

kanskje når vi ut til flere om vi samarbeider.  

I tillegg til distriktslagets aktivitetsplan tilbyr Bibliotekarforbundet sentralt flere kurs og 

konferanser 

 

Budsjett: 

5000 NOK, hadde vi satt av i fjor, vi endrer ikke på det.  

Ved for eksempel samarbeid med NBF kan vi få til enda mer med to budsjetter, og det er 

åpent for å søke om mer midler fra forbundsstyret til enkelte arrangementer.  

 

4. Innkomne saker 

Ingen innkomne saker 

 

5. Valg 

Enstemmig valgt: 

Leder: Eirik Olsen, Gjøvik bibliotek og litteraturhus 

Styremedlem: Kaia Svaan, Elverum bibliotek 

 

Det mangler ett styremedlem for å få et lovlig styre. Det ble ikke valgt vara til styret, og heller 

ikke ny valgkomite. Årsmøtet gir styret mandat til å skaffe ett styremedlem og eventuelt vara 

og valgkomite. Dette kan forbundsstyret være behjelpelig med.  

 

 

 

Glenn Bjerkenes        Christine Tolpinrud 

          

____________________       ________________ 


