02.10.2014 Referat fra 15. styremøte i NBF Hedmark

Tid 02.10.2014 kl. 16:30
Innkalt av : Leder

Sted : Høgskolen i Hedmark
Referent : Reidun

Deltakere : Stein, Merete.
Forfall : Amund (permisjon), Karianne Aam
Besøk av : Kristin Storrusten, informasjonskonsulent i NBF hovedstyre.
Saksliste : ingen. Vi praktiserte idèmyldring.

Fylkesbiblioteket i Hedmark er utsatt for nedskjæringer
og de har måttet legge ned flere aktiviteter. Dette får konsekvenser for mange, og for oss :
bibliotekdagene og bibliotekprisen. Dette blir sak på neste møte.
Nordfylket har allerede sendt bekymringsmelding.
Ansvar : Karianne skriver leserinnlegg ang. fylkesbiblioteket og bibliotekene i nordfylket.
Tips til overskrift : Nasjonale midler sendes tilbake til Oslo pga. manglende ressurser til å
sette dem ut i livet ! Kristin tar evt. imot innlegg til språkvask / korrektur.
Vi kan få lokalavisene i Nord-Østerdal til å lage en lokal sak på dette ved et av de små
bibliotekene. Ta kontakt med en journalist.
Det er generelt viktig å vinkle slike saker positivt : istedenfor å si hva vi mister, si heller hva
vi ville fått hvis midlene var der. Vis til fakta og si hva vi ønsker fylket skal gjøre - lage en
bibliotekplan for eksempel (se videre i referatet). Argumenter som kan brukes : Barn og unge
og utkanten taper på nedskjæringene, Hedmark har lavt utdanningsnivå og lav
gjennomføringsgrad i videregående skole.
Ansvar : Stein finner en politiker som støtter denne saken og forfølger saken i avisen. Og han
spør Karianne Aam om hun vet om andre kommuner vi kan sammenligne oss med som også
kutter bevilgninger.

Ansvar : Merete og Reidun finner noen i Nord Østerdal som vil stå fram i en case. F.eks en
ungdom som ikke får tilgang til e-bøker. Man kan gi en journalist en nesten ferdig sak.
Aktuelle aviser er : Østlendingen, Nationen, Folldals marked.

Overganger mellom styrer er en utfordring. Lage kjøreregler for dette.

Samarbeid med andre institusjoner
kan være fruktbart for begge parter : De har lokaler og reklame satt i system, vi har innhold og
kanskje et annet publikum / nettverk. Forslag til samarbeidspartnere : Litteraturscena på
Hamar bibliotek, Poesifestivalen på Hamar. (Neste Poesifestival er 5-8 mars 2015), Gravdal
bokhandel på Hamar.
Man kunne evt. legge et årsmøte til poesidagene og sette inn formidling og innkjøp av poesi
som faglig innhold. Kristin tilbyr seg å lede årsmøtet. Her er også en god anledning til å verve
medlemmer !

Verving
Hvem er de vi ønsker å påvirke ?
Dem må vi vite mest mulig om. Vi har et godt og lettsolgt budskap (alle liker bibliotek). Vi
må spesifisere målgruppa / - gruppene. Mange (flere enn vi tror) er interessert i
bibliotekpolitikk. Vi vil gjerne fange folk som ikke er bibliotekarer.
Forslag : norsklærere, juss-studenter, quizzere, slektsforskere, historielag, lesesirkler,
strikkeklubber.
Forslag : sett som mål å verve lærere våren 2015.
Vær gjerne en bibliotekaktivist !
Det er ingen aldersgrense på å bli medlem i NBF. Kanskje “Barnas BF” kunne vært noe ?
NB: kun kr 200,- for studenter ! Verv medlemmer i okt/nov for da betaler de bare for 2015 !
Det kom fram mange morsomme verveideer :
Sinna-bibliotekaren – jmfr. Sinnasnekker’n på TV.
Nerdekvelder for bokelskere : hvordan organisere ditt eget bibliotek, bokpleie, bokbinding,
bokomslag (strikk/broder/sy ditt eget), lage kurs med sertifikat for utlært bokugle. Papirbøker
kan bli en nisje i fremtiden.
Vi kan introdusere fastbibliotekaren.no / .min

Bibliotekarpatruljen – på u-tube !
Send inn et bibliotek til “Extreme makeover “ !
Verve ressurspersoner i Lucky Næroset ( Hans Chr. Medlien, Tom Åge Myhren).
Kristins slagord : du behøver ikke være et dyr for å være med i NOAH og du behøver ikke
være bibliotekar for å være med i NBF.
Kristin oppfordrer bibliotekarer til å bli tydeligere, mene mer – si hvilke bøker de liker / ikke
liker. Lage personlige bokanbefalinger som i bokhandelen.
NBF har også en solidarisk oppgave og støtter prosjekt i Afrika.
Ansvar : Reidun kontakt din kontakt med MYSA. Spør hva konkret de trenger, så kan vi
samle inn midler. ( Dette vil gi oss litt blest også ).
Privatbibliotek er en skjult ressurs i samfunnet. Der er en interessant og gammel samling på
Katedralskolen på Hamar som vi kanskje kunne få elever der interessert i.

Bibliotekplan
Finnes det en bibliotekplan for Hedmark ? Har fylkesbiblioteket en rolle her ? Dette er særlig
aktuelt angående kommunesammenslåing. (Loven krever strengt tatt bare ett bibliotek i hver
kommune ). Her må vi være proaktive !
og apropo - neste punkt vi må følge med på da er :

Ubetjente bibliotek
Dette er foreløpig for nytt hos oss til at vi har noen statistikk, men foreløpig er det merarbeid i
Hamar avd Vang pga mer utlån. Dette krever ikke mindre, men mer ressurser ! Her kan det
trenges et leserinnlegg. Vær i såfall helt konkret med akkurat hvor mer ressurser som trengs.
Bevilgninger følger ofte synkende utlånstall.

Synspunkt fra Kristin ang. å snakke med en stemme som organisasjon : Vær frampå ! Vi vil
heller ta en krangel i NBF enn at det er stille. Vær ryddig, men la deg ikke stoppe.

