Referat styremøte i NBF avd. Hedmark
Tid

06.06.2016 kl. 1830-20.30

Innkalt av

Leder

Møteleder

Stein Kippersund

Deltakere

Nalina Marie Lund, Reidun Riisehagen, Kaia Orskaug Svaan, Barbro Østlie, Stein Kippersund.

Sted
Referent

Ringsaker bibliotek
Reidun

Forfall

Ansvar og tid

Saksliste

38-16

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Alle

39-16

Godkjenning av møtereferat (signering) - registrering av
eventueltsaker og framtidige saker.

Reidun/Stein/alle

40-16

Økonomi - oppdatering av regnskap/budsjett - praktisk
oppfrisking reiseregninger

Stein

Sosiale medier - noe å melde?
41-16

Alle oppfordres til å legge ting ut på facebooksida vår, slik at den blir
mest mulig levende. Referent sender referatene til sos.med.ansv. slik
at de kan legges ut på våre nettsider.

Kaia
Reidun

Bibliotekprisen
forslag til kandidat/opplegg?
Fra forrige møte: Vurdere bilder som gave ang. bibliotekprisen.
Vi ble enige om følgende opplegg for bibliotekprisen for Hedmark :
Prisen gjelder aktiviteter i inneværende år, altså for 2016.

42-16

Den deles ut på nbf hedmarks årsmøte i mars 2017.
Prisens form blir et kunstverk. Vi sonderer terrenget for å finne noen
kunstnere som kan bidra her og konkluderer på neste styremøte.

Reidun
Barbro

Alle bibliotekinteresserte kan foreslå kandidater. Vi bruker sos.med.
til å oppfordre folk til dette. Innmeldingsfrist : 1.nov 2016.
Vi ble enige om at styrets medlemmer er habile uansett kandidat.

43-16

Neste styremøte (hos leder Emil Nordbysveg 43 i Ottestad, lørdag
2. september 2016 kl. 18 og utover, kombinert med medlemsmøte
fra 19.30/20 til 21.30/22 med forfatterbesøk)
Stikkord fra møteplanen: Sesongplanlegging, Fordele happeninger der NBF
deltar? Motivering, Organisasjonspleie - medlemsmøte (invitasjon må lages)

Alle

Ansvar og tid

Saksliste

- fra 19.30/20 til 21.30/22? Forfatterbesøk til styret - hvem? Sosialt.
Aktuelle saker på det tidspunktet?
Vi rakk ikke å snakke om alt på dette punktet. Men ble enige om at alle i
styret foreslår hedmarks-forfattere til å komme, innen 14 dager ! Bruk e-post
og skriv til alle ! Denne forfatteren kan kombinere besøk hos oss med besøk
hos andre institusjoner/bibliotek i nærheten.

44-16

45-16

Idemyldring
Registrering i Brønnøysundregistrene - gjennomgang, samt
praktisk økt

Alle

Stein

Utsetter saken.

46-16

Samarbeid med Oppland - Status, videre framdrift
Har det skjedd noe? Vi har ikke lyktes i å få til et samarbeid med
Oppland ang. bibliotekprisen, så vi legger saken på is inntil videre.

Barbro

Aktuelle saker:
- Litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi snakket om stand på
festivalen for å verve medlemmer. Fant noen ut noe (NBF-sentralt),
skjedde det noe? Noe erfaringer å ta med til seinere?

47-16

- Skolebibliotekene, aktuelt tema? (ref link, også lagt ut på NBFHedmarks Facebook-side)
http://skole.norskbibliotekforening.no/2016/05/svenskene-far-15-mill- Reidun, Stein
til-skolebibliotek-hva-gjor-den-norske-regjeringen/
- Kommunebudsjettene - salderinger/brannslukking?
- Tiltak for flyktninger
Utsetter sakene.
Eventuelt

48-16

Grue bibliotek arrangerer paneldebatt med Aslak Sira Myre, leder i
nbf sentral, ++ om bibliotekets/bokas framtid 11.11.2016
Hvordan står det til med biblioteket på Skogfinsk museum ? Kan vi
evt. bistå med noe ?

Alle

