
Til alle medlemmene i BF Trøndelag 

  

Referat fra Fylkesårsmøte 2020 

BIBLIOTEKARFORBUNDET – TRØNDELAG 

Tirsdag 5. mars kl 17.00 

Saupstad bydelsbibliotek, Trondheim 

  

  

  

Tilstede: Sara Røddesnes, Tina Halkinrud, Hanne Lieungh Aspås, Morten O. Haugen, Lars Danielsen, Ida 
Helen Pedersen, Hallfrid Skimmeli,  Brit Karen Einang 

  

Årsmøtet arrangeres i henhold til § 12 i Bibliotekarforbundets vedtekter. 

Før årsmøtet ble Morten Olsen Haugen valgt til møteleder og Brit Karen Einang til referent. 

 

  

Årsmøtet behandlet følgende saker: 
1)  Årsberetning vedtatt. 
2)  Aktivitetsplan og budsjett vedtatt 
3)  Valg 
Valgkomiteens forslag til styresammensetting ble vedtatt, med unntak av Oddbjørg Øiberg som ble byttet ut 
mot Ida Helen Pedersen etter et benkeforslag. 

Nytt styre: 

Leder:                      Morten Olsen Haugen (valgt for 2 år i 2019) 

Styremedlemmer:  Lars Danielsen, Trondheim fb (for 2 år) 

                                         Maria Sindre, NTNU (valgt for 2 år i 2019) 

Varamedlemmer:  Brit Karen Einang, Trondheim fb (1 år) 

                                   Ida Helen Pedersen, Ørland fb (1 år) 

Forslag til valgkomite ble vedtatt: 

·         Tina Halkinrud (NTNU UB) 

·         Ingrid Ericson (Trøndelag fyb) 



·         Hanne Lieungh Aspås (NTNU UB), vara 

  
4)  Innkomne saker 

a.    Fra forbundsstyret: Medlemskriterier 
Etter god og langvarig diskusjon blant de fremmøtte ble det konkludert at en overvekt ønsket seg 

status quo. 
b.   Fra forbundsstyret: framtidig regional organisering av BF 
Her var det vanskelig å ende diskusjonen med en fast konklusjon. Deltakerne på fylkesårsmøtet 

mener at Modell 2, Fylkesmodell med delt Viken eller Modell 1, Fylkesmodellen er det beste 
løsningene. 

  

Forslag til handlingsplan 2020 

BF Trøndelag 

  

1.      Styret skal holde kontakt med medlemmene, særlig enkeltstående. 

2.      Nye medlemmer skal kontaktes og ønskes velkommen. De tilbys hjelp til å avklare sin tillitsvalgtsituasjon 

og informeres om lokale forhandlinger. 

3.      Styret holder oversikt over tillitsvalgte på alle arbeidsplasser og skaffer seg informasjon om når de lokale 

forhandlingene skal foregå. Styret skal oppfordre medlemmene til å legge inn krav og delta som tillitsvalgte. 

4.      Styret skal bistå tillitsvalgte som ønsker hjelp ved lokale forhandlinger. 

5.      Styret skal oppsummere resultater for de lokale forhandlingene innen fylkeslaget. 

6.      Styret skal særlig følge opp nøkkelpersoner som er tillitsvalgt for flere medlemmer og medlemmer med 

interesse for framtidige verv. 

  

  

Budsjett 

  

Vi beregner et budsjett på 4.000 kr, til årsmøte, styremøter og et møte for tillitsvalgte 


