Innkalling styremøte NBF, avd. Hedmark
Tid

28.08.2014 kl. 1630

Innkalt av

Leder

Møteleder

Karianne

Deltakere

Stein, Merete, Karianne Aam (fra kl. 17:30)

Forfall

Amund

Sted
Referent

Høgskolen i Hedmark
Reidun

Ansvar og tid

Saksliste

Godkjenning av innkalling og dagsorden
22-14

Godkjent
Godkjenning av møtereferat

23-14

Godkjent
Godtgjørelser/økonomisk hjørne

24-14

De som har reiseutgifter i forbindelse med styremøtene, kan sende
regning til Stein og uten å nøle. Gjør det gjerne før nyttår ! Stein lager
reiseregningsmal.

Ny Bibliospettbok
25-14

Karianne/alle

Vi har fått Bibliospettboka : håndbok for tillitsvalgte fra NBF sentralt.

Besøk fra NBF
Kristin kommer på besøk 2. oktober. Hva vil vi snakke om?

26-14

Stein

Karianne/alle

Vi ønsker info fra sentralstyret. Hva skjer der ? Er det noe vi bør vite ?
Kanskje lurt å lese bibliospettboka litt grundig til dette møtet ?
Dette møtet blir kl 16:30 – 19:30.
Sted : Karianne finner ut etter hvert.
Eventuelt

27-14
Det kom fram ganske mye om mangt på dette møtet. Her er litt :

Alle

Ansvar og tid

Saksliste

-

Studietur for medlemmer og ikke-medlemmer i NBF Hedmark.
Mange gode grunner for å dra til Sunne bibliotek i Sverige via
Finnskogsbiblioteket på norsk side. Vi kalkulerer med en
gruppe på ca 15 stk. Tidspunkt : 12-13. juni el 18-19. sep 2015.
Vi tenker alle litt mer på dette til neste gang. Dette blir egen
sak på neste møte.

Alle

Det er mulig å søke økonomisk støtte til studieturen fra
Letterstedska föreningen, Fylket – interreg (internasjonalt
samarbeid) og generelle kulturmidler, NBF sentralt.

Karianne H. tar
kontakt med
fylket.

-

En sak for NBF : Sett søkelys på hva som skjer med ubetjente
bibliotek .

-

Forslag til arr. på Litteraturscena : ungdom og bibliotek. Og
kanskje er det lurt å rette arr. der mot mindre grupper.
Spillkroken på Hamar bibliotek var en sucsse fra første dag og
det er verdt å undersøke hvorfor. Det hadde også vært
interessant å få tak i Aslak Sira Myhre til et møte der.

-

Vi snakket om Folkemøtet på litteraturscena på Hamar som
foregikk dagen før. ( Folkemøter kan også kalles
utviklingsmøter. ) Det er mye potensiale liggende i samarbeid
mellom de ulike typer bibliotek.

