
Referat fra årsmøtet i Bibliotekarforbundet Rogaland. 

Dato: 11.mars 2021 

Sted: Zoom, innkalt med lenke den 9. februar til alle medlemmene  

Til stede: Anne T. Frick og Helene Nord-Varhaug, begge Gjesdal folkebibliotek, og Heidi Kvamme, 

Linda Johnsen, John David Didriksen, Oddrun Hølland, Kjersti K. Hettervik, Trine K.L. Fosserud, Kari 

Hølland, alle fra Universitetsbiblioteket i Stavanger. 

0. Rettelse til innkallingen 

Det sto i innkallingen at det skulle velges delegater til landsmøtet, det er selvfølgelig feil 

siden det ikke er landsmøte i 2021. 

1. Årsberetning 

 

Det har ikke vært noen aktivitet i BF Rogalands distriktslag med arrangementer for 

medlemmene i 2020. Kari Hølland har deltatt på digitalt landsstyremøte og Trine K.L. 

Fosserud, Helene Nord-Varhaug og Kari Hølland deltok på digitalt landsmøte.  

 

2. Budsjett og aktivitetsplan 

 

Det ble ikke satt opp hverken budsjett eller aktivitetsplan for kommende periode. Vi vil 

forsøke å arrangere et fysisk, faglig og sosialt møte i midten av fylket når vi kan møtes fysisk 

igjen, for å forsøke å få opp litt interesse for distriktslaget. 

 

3. Innkommende saker 

- Hva skal vi bruke distriktslaget til? (Kari Hølland) 

Det har i flere år vært liten deltakelse av medlemmene på årsmøter, og vi klarer ikke 

få med medlemmer fra hele fylket på årsmøtene, heller ikke når det nå var digitalt. 

Det er har også vært liten aktivitet generelt. Tillitsrepresentantene er selvstendig 

oppegående direkte mot BF sentralt. Det er en positiv ting at vi har et tilgjengelig, 

sentralt forbund, hvor all kompetansen sitter, og hvor de er tilgjengelig direkte og 

umiddelbart for ved behov for tillitsrepresentantene, og at tillitsrepresentantene 

opplever det slik. BFs vedtekter om distriktslagene, spesielt 12.8, virker i så måte 

vanskelig å oppfylle i fht tillitsrepresentantene for distriktslaget.  

 

Det har ikke kommet noen andre, spesifikke forslag til hva vi kan bruke distriktslaget 

til, men å møtes med andre bibliotekarer er ønsket. Derfor beholder vi tiltaket om at 

så snart vi kan, så forsøker vi å arrangere en fysisk samling. Dette har 

kontaktpersonen Kari Hølland ansvar for å følge med på. 

 

4. Valg 

 

Vi hadde ikke valg. Ingen ønsker å stille til verv. Kari Hølland, sitter som kontaktperson til 

neste års årsmøte.  

 

Stavanger, 17. mars 2021 

Kari Hølland 


