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Deltakere: Øystein Andreas Dahl, Stine Iren Ballovarre, Frøydis Totland, Ramona Isabell 
Wallin, Ragnhild Måsø, Mona Astrid Fonnes, Astrid Heimen, Elise Thomassen, Håkon Renna 
Eilertsen, Sunniva Knutsen, Tommy Rene Thomte, Sonja Kristin Granaas, Randi Tellsbø 
 
Til sammen 13 deltakere 
 
Saksliste: 
 

1. Valg av ordstyrer og referent og protokollunderskrivere 
 

Øystein A. Dahl ble valgt til ordstyrer  
Ramona Isabell Wallin ble valgt som referent  
Frøydis Totland og Stine Iren Ballovarre ble valgt til å underskrive protokollen  
 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Innkalling og sakliste ble godkjent 
 
 

3. Årsberetning 2021 
 
Øystein A. Dahl la frem årsberetning som har blitt sendt ut på epost til medlemmene.  
Det var ingen spørsmål til årsberetningen som ble godkjent.  
 
 

4. Regnskap  
 
Finnmark 
2021 

 

Årsmøte (kost og 
losji) 

     0,00  

Årsmøte (reiser)      0,00 
SUM 2021      0,00  
 

 
 

5. Innkomne saker 
 
Astrid Heimen skolebibliotekar i grunnskolen i Alta kommune har meldt inn følgene sak til 
årsmøtet:  
«De fleste kommuner har ikke et system for å ta vare på skolebibliotekene, skolere, inspirere 
osv. Jeg får nyhetsbrevene som kommer fra fylkesbiblioteket og skolebiblioteksaker er 
sjelden/ikke en agenda. Kunne fylkeslaget i BF gått sammen om å gi en tilbakemelding til 
fylkesbiblioteket om dette? Det er ikke så mange utdannede bibliotekarer i grunnskolen, men 
jeg er en av disse. Jeg har selv bedt om å være inkludert i nyhetsbrevet og det får jeg. Jeg har 
og fått være med på nettbaserte samlinger for bibliotekarer på folkebibliotek. Det er jo bra, 
men poenget mitt er at jeg synes ikke det er noe fokus på skolebibliotek fra fylkesbibliotekets 
side.» 
 
Det ble debatt under årsmøtet om denne saken. Årsmøtet konkluderte med at Bf og NBF bør 
involvere seg slik at man får løftet skolebibliotekene i grunnskolen. 
 
 



6. Forhancllingsutvalget

Bør ha 3-4 forhandlere da det er flere steder med kun en bibliotekar, og rnuligheten er stor for
at man kan få lønnsforhandlinger flere steder på samme dag. For øyeblikket er det kun
Camilla Grøtta og Øystein Dahl som er forhandlere i Finnmark og de ønsker to nye. Elise:
Når man er alene er det vanskelig å dra for å forhandle på andre arbeidsplasser.

Håkon Renna Eilertsen ønsker å være med i forhandlingsutvalget og Ragnhild Måsø kan stå
som vara.
Konklusjonerl ble at årsmøtet ble enig om at Øystein A. Dahl og Camilla Grøtta fär med seg
han Håkon Renna Eileftsen i forhandlingsutvalget med ho Ragnhild Måsø som vara.

7, Valg

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Øystein A. Dahl, Hammerfest VGS Ikke på valg

Styremedlem: Ramona Isabell Wallin, Hasvik folkebibliotek lkke på valg

Styremedlem: Camilla Grøtta, Porsanger Gjenvalg, velges for 2 ân

2 varamedlemmer

1 vara Tommy Rene Thomte, velges for 2 år

2 varc (for I år) Jørgen Betten, Nesseby bibliotek

Vedtak: Styret ble enstemmig valgt.

Valgkomite:

Sunniva Knutsen, velges for I år

Håkon Renna Eilertsen, velges for I år

Anita Ingebrigtsen, vara, velges for 2 år

Vedtak: Valgkomiteen ble enstemmig valgt

Årsmøt et 2021er herved hevet

Frøydis Totland Stine Iren Ballovan'e
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