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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering av styret
Leder : Karianne Hagen
Kasserer : Stein Willumsen Kippersund
Webansvarlige : Amund Haugen Steinbakken og Merete
Trettebergstuen

67-14

Sekretær : Reidun Riisehagen
1. Vara : Liv Bjellastuen
2. Vara : Karianne Aam
Karianne H. melder vårt nye styre inn til NBF.
Nye nettsider
NBF har fått nye nettsider og lokalavdelingene fyller disse med
innhold. Hva ønsker vi skal være på våre nettsider? Tanker rundt
struktur på referater og kronikker, mer informasjon om styret, kanskje
flere illustrasjoner? Kikk på de andre lokalavdelingene for tips og
ideer (se f. eks. Sør-Trøndelag og Akershus/Oslo).
http://norskbibliotekforening.no/lokalavdelinger/

03-14

Vi ønsker oss en mer innbydende side med mer bilder og mindre tekst
på velkomstsida. F.eks et fellesbilde av styret og så presentasjon og
bilde av hver enkelt. Og Samle alle referat og kronikker under egen
fane. Karianne h. er med i brukerforumet for siden og kan ta opp saken
der.

Navnet vårt NBF er litt problematisk da det ligner mye på
fagforeninga sitt navn. Dette kan være litt forvirrende for
utenforstående. Vi tenker på saken.

Karianne/Alle
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Eventuelt
¤ Vi ønsker å invitere på nytt noen fra sentralstyret til oss for
inspirasjon og støtte.
¤ Litteraturscena på Hamar har invitert oss til paneldebatt. Vi har fått
lite informasjon om arrangementet, datoen er blitt endret og vårt styre
er nytt siden vi ble invitert. Stein melder seg uansett til å være med i
debatten.
¤ Vi snakket litt om hvordan få nye medlemmer. Det hadde vært fint
å få også ikke-bibliotekarer, f.eks flere lærere. Vårt styre har en fin
sammensetning av ulike profesjoner og men vi kunne kanskje også
innlemmet en utenforstående bibliotekbruker .

04-14

¤ Foreningen er på facebook med en formell profil. Vi har 100
medlemmer der per 3/4-14. Vi oppfordrer alle våre venner til å like
sida. Det er viktig at vi alle deler det som skjer i NBF på våre egne fbsider. Det er viktig at fb-strukturen er klar og oppegående slik at den
og raskt kan tas i bruk og er effektiv når det trengs.

¤ Merete setter opp turnus over ansvar for facebooksiden vår.
¤ Forslag om at foreningen vår kan opprette twitterkonto som alle i
styret følger. Fordi der kan vi plutselig nå politikere.
¤ Vi gjør det til et fast punkt på møtene våre å sjekke sosiale medier.

¤ Vi ønsker to møter til før sommeren. Overordnet plan er å gjøre så
mye som vi har kapasitet til.
¤ Beskjed til alle : gi respons straks på mottatt mail fra styret.

Alle

