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Årsmelding 2017-2018 NBF region Nord
Årsmøtet 2017 i NBF region Nord ble holdt tirsdag 28. mars, kl. 1500 - 1700 på Arktisk
kultursenter, Hammerfest.
På årsmøtet ble det vedtatt navneendring fra Norsk bibliotekforening region Nord-Norge til
Norsk bibliotekforening Nord, forkortet til NBF Nord. Enstemmig vedtatt.
Etter årsmøtet hadde styret følgende sammensetning:
Leder: Ann Britt Svane: Gjenvalg 2017-2019, Porsanger bibliotek, Finnmark
Styremedlemmer
 Jørgen Betten: Ny 2017-2021, Nesseby bibliotek, Finnmark
 Terje Håkstad : Ny 2017-2021, UIT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket, Troms
 Kjell Nilsen: Ny, 2017-2021, Nordland fylkesbibliotek, Nordland
 Aud Tåga: Gjenvalg 2017-2021, Troms fylkesbibliotek, Troms
Ikke på valg
 Marit Bull Enger: 2015-2019, UIT-Universitetsbiblioteket, Troms
 Anita Karlsen: 2015-2019, Gratangen kommune, Troms
Varamedlemmer
 Mari Hopland: Ny 2017-2019, Hamarøy bibliotek, Nordland
 Tonje Farset: Ny 2017-2019, Narvik bibliotek, Nordland
 Ingrid Berntsen: Ny 2017-2019, UIT Norges arktiske universitet
Universitetsbiblioteket, Troms
 Sonja-Kristin Granaas: Ny 2017-2019, Alta bibliotek, Finnmark
Ikke på valg
 Frøydis Totland: 2015-2019 Alta VGS, Finnmark
 Astrid Johanna Sømhovd: 2015-2019 UIT – Universitetsbiblioteket, Troms
Revisorer
 Leif Longva. Ny 2017-2019, UIT Universitetsbiblioteket, Troms
Ikke på valg:
 Birgit Larsen: 2015-2019, Troms fylkesbibliotek, Troms
Valgkomité for 2019
Mariann Løkse, UIT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket, Tromsø
Heikki Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek
Grethe Johannessen, Hammerfest bibliotek
Styremøter
Styret, som er satt sammen av representanter fra sør i Nordland til øst i Finnmark, har jevnlige
styremøter på telefon og bruker e-post flittig. Basecamp brukes til informasjon og lagring av
dokumenter. Her er det også muligheter for skriftlig diskusjon.
I 2017 var det ni styremøter, seks etter årsmøtet 28. mars. Styret hadde et fysisk
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konstituerende styremøte rett etter årsmøtet, mens de øvrige møtene var telefonmøter.
Konstituerende styremøte
På det konstituerende styremøtet ble følgende valg gjort: Kjell Nilsen, nestleder; Aud Tåga,
sekretær; Marit Bull Enger, kasserer; Terje Håkstad, webansvarlig og Jørgen Betten og Anita
Karlsen, begge styremedlemmer.
Det var ni styremøter i 2018: åtte telefonmøter og et fysisk møte 15. mars i forbindelse med
Bibliotekmøtet i Sandefjord. Telefonmøtene varer en time.
Styresaker
Det ble behandlet 11 saker før årsmøtet i 2017 og 31 saker i løpet av de andre møtene. I 2018
ble det behandlet 53 saker. Saker som har vært behandla:
 Utarbeidd konkrete tiltak til Handlingsplan for 2017-2019 i tråd med vedtak på
årsmøtet 2017.
 Avisinnlegg og brev til kommuner om biblioteksituasjonen i den aktuelle kommunen.
 Bibliotekpolitiske og bibliotekfaglige arrangementer.
 Bibliotekpris
 Høringsuttalelser
 Nasjonal bibliotekdag
 Forslag på kandidater til hovedstyret NBF
 Deltakelse på organisasjonsmøter
 Deltakelse på Bibliotekmøtet i Sandefjord 14.- 16. mars 2018
 Skolebiblioteksaken i Finnmark
 De samiske bokbussene
 Oppfølging av informasjon fra kommunene med tanke på eventuelle innspill fra NBF
Nord
Avisinnlegg/brev til kommuner
1. Brev til de nordnorske listetoppene ved stortingsvalget 2017. Tema: bibliotek
2. Avisinnlegg om samiske bokbusser (08.09.17)
3. Åpent brev til Tana kommune om budsjettet (06.12.17)
4. Brev til Nesseby kommune om budsjettet, også som avisinnlegg i avisa Finnmarken
(11.12.18)
5. Avisinnlegg om de samiske bokbussene i Ávir, Sagat og Finnmark dagblad
6. Brev til Steigen kommune da det utenom budsjettbehandling ble vedtatt å redusere
biblioteksjefstillinga fra 60% til 40%.
7. Brev til Nesseby kommune om budsjett, ble ikke videreformidlet fra postmottak
8. Brev til Hattfjelldal kommune om budsjettet (18.09.18)
9. Brev til Finnmark fylkeskommune angående skolebiblioteksaken (07.12.18)
10. Brev til politikerne i Nordkapp kommune angående reduksjon i åpningstid og i
biblioteksjefstillinga (11.12.18)
Høringsuttalelser
Høringsuttalelse til Regional bibliotekplan Troms 2017-2028
Utarbeidd uttalelse til nytt læreplanverk, særlig vekt på skolebibliotek, som inngikk i
hovedstyrets uttalelse.
Høringsuttalelse angående de samiske bokbussene.
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Bibliotekpris for Nord-Norge 2017
Bibliotekpris for Nord-Norge 2017 gikk til Stormen bibliotek i Bodø.
Denne ble delt ut på fylkestinget i Nordland, april 2018, av fylkesråd for kultur, miljø og
folkehelse Aase Refsnes, som ikke nevnte NBF. Prisen var på 10 000 og ble mottatt av ordfører
i Bodø, Ida Pinnerød på vegne av Stormen bibliotek.
De nordnorske fylkesbibliotekene og NBF region Nord-Norge samarbeider om prisen og er
også jury. Prisen ble lyst ut høsten 2017.
Deltakelse på kurs/møter i regi av NBF
Leder Ann-Britt Svane, nestleder Kjell Nilsen deltok på organisasjonsmøtet 18.-19. oktober
2017.
Leder Ann Britt Skog (tidligere Svane) og nestleder Kjell Nilsen deltok på organisasjonsmøtet
17.- 18. oktober 2018. Medlem Jørgen Betten var invitert av NBF region Nord-Norge til å delta.
Det norske bibliotekmøtet 14.-16. mars 2018 i Sandefjord: Ann Britt Svane, Kjell Nilsen, Anita
Karlsen, Jørgen Betten og Terje Håkstad.
Reisestøtte medlemmer
Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Bergli, begge Finnmark fylkesbibliotek ble, etter søknad,
tildelt 10 000 kroner i reisetøtte for å delta på ALA annual i USA, New Orleans. De sendte inn
forslag på Call for papers og ble trukket ut.
Utadretta aktiviteter
NBF region Nord-Norge har presentert seg ved stands og informasjonsmateriell i forbindelse
med alle arrangementene avdelinga har vært ansvarlig for.
 28. mars 2017 i Hammerfest: Foredrag om sponsing i bibliotek ved Øystein Stabel,
Oppland fylkesbibliotek
 Nasjonal bibliotekdag:
Deltatt på stand i Tromsø 1. september 2017 og 31. august 2018 sammen med Tromsø
bibliotek og byarkiv, Universitetsbiblioteket Tromsø og Troms fylkesbibliotek.
 Bibliotekpolitisk arrangement under Finnmark internasjonale litteraturfestival i Alta
31. oktober 2018, kl. 1800 – 1930. Tema:» Bibliotekenes samfunnsoppdrag –
bibliotekenes rolle i dagens samfunn» Programtittel: Ærlig talt: Trenger vi bibliotek?
Innleder Stine Greni fra Furuset filial i Oslo. Deltakere i panelet foruten Greni var
fylkespolitiker Geir Ove Bakken, forfatter Kristin Storrusten og bibliotekbruker fra
Alta Torill Bang.
 April 2018: Sendt ut informasjon til alle folkebibliotekene i Nord-Norge om FNs
bærekraftsmål.
Antall medlemmer
Det er 299 medlemmer mot 239 ved inngangen av 2017.
Handlingsplan for 2017-2019, vedtatt på årsmøtet i 2017 og vedtekter er lagt ved.
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Valgkomitéens innstilling
Foreslått til styreverv – fast:
Melissa Solvang, biblioteksjef og leder for frivillighetssentralen i Bø i Vesterålen
Kari Brenden-Bech, bibliotekar ved Senja videregående skole
Gertti Mändla, bibliotekleder i Vågan kommune

Foreslått som varamedlemmer til styret:
Helga Kristine Pettersen, bibliotekar ved Vadsø videregående
Elin Rønningen, biblioteksjef i Fauske kommune

Forslag til valgkomité
Styret foreslår til leder av valgkomitéen:
Grete Johannesen, Hammerfest bibliotek

Styret foreslår til medlem av valgkomitéen:
Grethe Adelaide Nøstvik, hovedbibliotekar ved Nord universitetsbibliotek, Bodø.
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Handlingsplan 2017-2019
NBF Nord
Handlingsplan 2017-2019
 NBF region Nord skal bidra til å sette biblioteksaker på dagsorden i landsdelen gjennom aktiv
deltakelse i media og bruk av egen webside til informasjon og debatt.
 Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og utfordre dem
til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. Særlig viktig blir det å følge med på prosessene
rundt kommunesammenslåing og kommunereform.
 Planlegging og gjennomføring av et årlige bibliotekpolitisk seminar og arrangementer kan gi
organisasjonen kontakter utenfor bibliotekmiljøet.
NBF region Nord skal:
1. Utfordre kommune,- fylkes-, sametings- og stortingsrepresentanter fra landsdelen i bibliotekspørsmål.
Tiltak: Styret og medlemmene følger med i forkant av budsjettforhandlinger og kommer med innspill
når det er nødvendig.
2.

Arbeide for å knytte kontakter og gjøre organisasjonen synlig i og utenfor bibliotekmiljøet.
Tiltak: Arrangere stands og verve medlemmer i forbindelse med arrangementer og møter i regi av
andre.

3.

Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til andre
arrangement.
Tiltak:
a. Bibliotekfaglig arrangement i Hammerfest 28. mars 2017 i samarbeid med Finnmark
fylkesbibliotek.
b. Bibliotekpolitisk arrangement i Tromsø høsten 2017.
c. Arrangere et faglig seminar i 2018, fortrinnsvis i tilknytning til annet bibliotekfaglige
arrangement i landsdelen.

4.

Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell møteplass for
alle.
Tiltak: Skrive avisinnlegg på bakgrunn av politiske beslutningsprosesser og andre styrende innspill fra
bibliotekeiere og andre.

5.

Arbeide for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene ved å ha et bredt sammensatt styre.
Tiltak: Ha et bredt sammensatt styre med medlemmer fra skole-, folke- og fagbibliotek.

6.

Følge med i prosessen med kommunesammenslåing, kommune- og regionreform for å sikre et best
mulig bibliotektilbud til befolkningen i Nord-Norge.
Tiltak: Delta i debattmøter og skrive avisinnlegg om temaet.

7. Være en pådriver i samarbeid med fylkesbibliotekene i landsdelen for å lyse ut og tildele
Bibliotekprisen for Nord-Norge.
Tiltak: Bibliotekprisen lyses ut i 2017 og deles ut i 2017.
Bibliotekprisen lyses ut i 2019 og deles ut i 2019.
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Handlingsplan 2019-2021 – forslag til
NBF Nord
Handlingsplan 2019-2021


NBF Nord skal bidra til å sette biblioteksaker på dagsorden i landsdelen gjennom
aktiv deltakelse i media og bruk av egen webside til informasjon og debatt.



Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og
utfordre dem til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. Særlig viktig blir det å følge
med på prosessene rundt kommunesammenslåing og kommunereform.



Planlegging og gjennomføring av et årlige bibliotekpolitisk seminar og arrangementer
kan gi organisasjonen kontakter utenfor bibliotekmiljøet.

NBF Nord skal:
1. Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere fra landsdelen i aktuelle biblioteksaker.
Tiltak: Følge med i forkant av budsjettbehandlinger og komme med innspill når det er
nødvendig
2. Følge med i prosessen med kommunesammenslåing og kommune- og regionreform for å sikre
et best mulig bibliotektilbud til befolkningen i regionen.
Tiltak: Delta i debattmøter, skrive avisinnlegg og høringsuttalelser om temaet.
3. Arbeide for å knytte kontakter og gjøre organisasjonen synlig i og utenfor bibliotekmiljøet.
Tiltak: Arrangere stands og verve medlemmer i forbindelse med arrangementer og møter i
regi av andre
4. Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til
andre arrangement.
Tiltak:
a) Bibliotekpolitisk arrangement i Tromsø høsten 2019
b) Arrangere et faglig seminar i 2020, fortrinnsvis i tilknytning til annet bibliotekfaglige
arrangement i landsdelen.
5. Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell
møteplass for alle.
Tiltak: Skrive avisinnlegg på bakgrunn av politiske beslutninger og andre styrende innspill fra
bibliotekeiere og andre.
6. Arbeide for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene ved å ha et bredt sammensatt styre.
Tiltak: Ha et bredt sammensatt styre med medlemmer fra skole-, folke- og fagbibliotek
Tiltak: Initiere tversektorielle bibliotekfaglige prosjekter.

7. Være en pådriver for å lyse ut og tildele Bibliotekprisen for Nord-Norge.
Tiltak: Bibliotekprisen lyses ut i 2019 og deles ut i 2019.
Bibliotekprisen lyses ut i 2021 og deles ut i 2021.
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Vedtekter for NBF Nord
Vedtatt på årsmøte 28. mars 2017

§1 Navn
Navnet til Norsk Bibliotekforenings avdeling for Nord-Norge er Norsk Bibliotekforening
Nord (NBF Nord).

§2 Formål
NBFs avdeling skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og handlingsplan.

§3 Medlemskap
Personer og institusjoner med virksomhet og interesser knyttet til foreningens formål er
medlemmer gjennom sitt medlemskap i Norsk Bibliotekforening. Medlemskapet kan være
personlig, gjennom arbeidsplass eller gjennom en organisasjon.

§4 Stemmerett
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for
inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall.
Bibliotek, institusjoner eller organisasjoner som er medlemmer av NBF har en stemme og kan
avgi stemme ved fullmakt.

§5 Årsmøte
Årsmøte holdes annethvert år, gjerne i forbindelse med bibliotekpolitisk- eller andre
arrangement i samarbeid med et av de tre fylkesbibliotekene i landsdelen. Årsmøtet
kunngjøres med minst en måneds varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes
styret innen tre uker før møtet. Innkalling og saksliste sendes alle medlemmer senest en uke
før møtet.
Årsmøtet skal behandle:
 Årsmelding
 Revidert regnskap
 Handlingsplan for kommende periode
 Budsjettforslag
 Innkomne forslag
 Valg av:
o Leder
o Styremedlemmer
o Varamedlemmer
o Revisor
o Valgkomite
Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.
Hvis minst et medlem krever det, skal valgene skje skriftlig.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

§7 Styret
Avdelingen ledes av et styre på sju medlemmer og seks varamedlemmer.
Styret bør ha representasjon fra folke-, skole-, fagbibliotek og deres styringsorganer.
Representantene fordeles med to medlemmer fra hvert av fylkene Nordland, Troms og
Finnmark. Leder velges for to år av gangen. De øvrige faste styremedlemmene velges for fire
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år, men slik at halvparten er på valg ved hvert årsmøte.
Varamedlemmer velges for to år.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders
stemme avgjørende.

§8 Valgkomiteen
1. Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteen skal arbeide etter
vedtekter som er godkjent av årsmøtet, og har som oppgave å foreslå nye medlemmer og
varamedlemmer til styret
2. Styret innkaller og gir valgkomiteen oversikt over det sittende styret, om hvem som er på
valg og frist for å avgi forslag, minst 5 måneder før årsmøtet.
3. Valgkomiteens leder innkaller til møter. Det settes opp en tidsramme for arbeidet og gis
melding til styret.
4. Alle tillitsvalgte skal ha melding om de er på valg eller ikke.
5. Forslag til kandidater til alle ledige tillitsverv, med unntak av ny valgkomite, innhentes fra
avdelingens medlemmer og legges fram for styret. Alle foreslåtte kandidater skal gis melding
om dette minst 4 uker før årsmøtet. Styremedlem som ikke lenger er aktuelle for gjenvalg gis
melding om dette innen samme tidsfrist.
Forslag må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet.
6. Valgkomiteen skal foreslå:
a. Leder
b. 6 styremedlemmer (3 nye annethvert år)
c. 6 varamedlemmer
d. Revisor

§9 Øvrige valg
Styret foreslår leder og medlemmer til ny valgkomite. Valgkomite er på valg ved hvert
årsmøte.

§10 Kontingent
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§11 Regnskap og revisjon
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av kasserer valgt av styremedlemmene, og
revideres av revisor.

§12 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i disse vedtektene må være sendt styret minst 3 uker før årsmøtet.
Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av
hovedstyret i Norsk Bibliotekforening.

§13 Legge ned avdelingen
Forslag om å legge ned avdelingen må legges fram for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.

§14 Om vedtektene
Disse vedtektene er utarbeidet i tråd med Vedtekter for Norsk Bibliotekforening. Avdelingens
vedtekter skal ikke stride mot hovedforeningens vedtekter. Vedtektsendringer må forelegges
hovedstyret til godkjenning før de gjøres gjeldende.
Vedtektene er tilpasset NBF Nord, og siste endringer er vedtatt på årsmøtet 28.mars 2017.
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