Referat fra 27. styremøte i Norsk bibliotekforening, avd. Hedmark
Tid

07.11.2016 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

Stange bibliotek
Reidun

Forfall

Ansvar og tid

Saksliste

52-16

53-16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av møtereferat (signering) - registrering av eventueltsaker og
framtidige saker.
Vi syntes kvelden med Bjørn Hatterud var så vellykket, at vi gjerne vil arrangere
flere slike møter med inviterte gjester.

Alle

Reidun/Stein/alle

Økonomi Stein oppdaterte styret angående budsjettet.

54-16

Stein kommuniserer med hoved NBF ang. aktivitetsstøtte. Fristen er innen 30.
nov.

Stein/ Alle

Styremøtene er lagt til ulike bibliotek i fylket og dette er å anse som en egen
fruktbar aktivitet.
Alle sender inn evt. utestående regninger.
Bibliotekprisen

55-16

Styret har satt en økonomisk ramme for prisen til kr. 4000,-. Det er kommet inn
en kandidat og styret vil fortsette drøftingen om hvem som skal få prisen. Å dele

Alle

ut bibliotekprisen ansees som en av våre hovedoppgaver og den ansees som et
virkemiddel for å stimulere og utvikle bibliotekarbeid.

Saker fra forrige møte:
56-16

Sesongplanlegging, Fordele happeninger der NBF deltar? Motivering,
Organisasjonspleie – kontakt med NBF-oppfølging av mailer.

Alle

Vi ønsker å invitere noen fra hovedstyret til et inspirasjonsmøte.

57-16

Neste styremøte : Kongsvinger bibliotek, torsdag 2. februar 2017 kl. 18.3020.30 Søknad om aktivitetstilskudd (?), årsmøteforberedelse, regnskap 2016,
forberedelse av budsjett 2017-2018. Aktuelle saker).

Barbro/Stein/alle

Stein forbereder sakene. Den utvalgte til Biblioteksprisen må fastlås på dette
møtet. Valgkomiteen må også settes i gang.
Sosiale medier - noe å melde?
Kaia/Alle

58-16
Hjemmesidene våre er oppdatert og alle oppfordres til å være aktive der og på fb

Ansvar og tid

Saksliste

med å dele ting og

59-16

Registrering i Brønnøysundregistrene - gjennomgang, evt praktisk økt.
Utsatt.

Stein

Aktuelle saker/idemyldring:
- Kommunebudsjettene - salderinger/kartlegging av utfordringer/aksjonerbrannslukking?
Ingen spesielle saker her.
60-16

Referatenes nummerering oppdateres her :

Alle

Møte 06.04.2016 ansees som nr. 24
Møte 06.06.2016 ansees som nr. 25
Møte 02.09.2016 ansees som nr. 26
Møte 07.11.2016 ansees som nr. 27.
Eventuelt
61-16

Hvordan kan vi kommunisere mer aktivt med medlemmene ?
Finnes det e-postlister vi kan bruke ?

Alle

