Referat styremøte NBF, avd. Hedmark
Tid

15.05.2014 kl. 1700-1900

Innkalt av

Leder

Møteleder

Karianne

Deltakere

Stein, Merete, Karianne H., Amund, Reidun.

Sted
Referent

Høgskolen i Hedmark
Reidun

Forfall
Ansvar og tid

Saksliste

05-14

06-14

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av møtereferat
Noen rettelser kom til og er tatt til følge.

Godtgjørelser/økonomisk hjørne
Stein/Alle
 Rutiner for kjøregodtgjørelser og utlegg. Vi har praktisert at de
som har en viss kjørevei får godtgjørelse, men dette kan endres.
Stein har sendt til styret en mal for hvordan søke om penger.
Snakk med Stein om du har noen regninger.
Hvor søke økonomisk støtte?
07-14



Aktivitetstilskudd fra NBF sentralt. Vi søkte i fjor, men mottok
aldri pengene. Vi får dem nå. Dermed har vi fått tilskudd for
både 2013 og 2014. Søknadsfrist er 28.feb. Vi har ikke tilgang
til oversikt over hva andre lag har fått.
Vi ønsker ellers å være presise i søknadene med kalkulerte
behov. Vi behøver ikke legge ved vedleggene.

Verving av nye medlemmer
Hva kan vi gjøre? Effekt av vervekampanjen i januar?

08-14

Vår kampanje i januar viste seg å være lite effektiv. (Vi sendte brev til
alle bibliotek som ikke var medlemmer.) Personlig kontakt tror vi er
mest effektivt ! Bruk e-post og følg opp ! Og oppfordre dem til å legge
ut lenke til vervesida vår. Vi har fått flere likere på facebook-sida vår.

Alle

Stein foreslår at vi i styret kan være til stede på arrangementer i andre
bibliotek enn vårt eget. Stein drøfter saken med Per Olav Sanner
(bibl.sjef i Stange).

Stein

Ansvar og tid

Saksliste

Rydding medlemsregister
Det er flere mailadresser som er feil. Sende brev til alle medlemmer
hvor vi samtidig presenterer nytt styre?

Karianne

Det er særlig rot med institusjonene i medlemsregisteret.
09-14

Karianne synes flere enn henne skal ha tilgang til registeret. ( For å
logge inni medlemsreg. må man bruke explorer. )
Karianne spør NBF sentralt om hvordan vi kan rydde i listene.

Bibliotekdagene 2014
Oppsummering og erfaringer. Evaluering fra deltakerne.
Folk var jevnt over fornøyde. Fagbibliotekarene fikk også sitt denne
gangen. Veldig viktig å vise bredde og gi noe både til fag- og
folkebibliotek. Ett tema hver dag var en vellykket organisering og vi
traff bra med arrangementene. Man må gjøre det praktisk for de som
reiser langt.
10-14
Pressemeldingen må ut i god tid og vi må ha sperrefrist. Dette er en
måte å skape blest om NBF på ! Vi vil dele ut prisen hvert år. Og vi vil
være medarrangører neste gang. Alle tenker litt på temaer til neste
gang, men et åpenbart tema er jo e-bøker og –tidsskrifter. Stein spilte
inn de private bibliotekene – hva med dem ?! Ellers ønsker vi oss
verksteder og kanskje arbeide med et tema i debattform . Alle kan
også tenke litt på verving under bibliotekdagene.
Google+/møtekalender
Skal vi ta i bruk verktøy for deling av dokumenter og kalender?

11-14

Stein foreslo at styret kan dele en kalender + legge ut kalender på
hjemmesida.
Og : dele dokumenter. Lagre dem på et felles sted slik at alle har
tilgang til møteinnkallelse, referat, økonomi, + +. F.eks egen konto for
NBF Hedmark.

Alle

Ansvar og tid

Saksliste

Dette vil være bra for kontinuiteten mellom de ulike styrene. Vi vil
etablere gode prosedyrer for dokumenthåndtering – digitale fra nå og
så henter vi gradvis opp historikken bakover.
Vi ser på dette neste gang.
Eventuelt
¤ Stein sjekker vårt arkiv hos biblioteket i Stange.
¤ Stein forslo å ta neste styremøte på Stange.

12-14

Stein

¤ Audun og Merete har endret noe med nettsidene våre og jobber
videre med dem. Det er mye som ikke går an å endres på. Det er
tydelig at sidene er laget med andre intensjoner enn våre.

Audun og
Merete

¤ Ellen Vibeke Nygjelten vant bibliotekprisen 2013. Det står på våre
nettsider, men uten begrunnelse. Vi lenker den fast.

Hvem lenker ?

¤ Karianne har invitert folk til å komme med saker til oss på våre
facebooksider.
¤ Styret ble fotografert.

