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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: 

Marianne Selvik, Ås bibliotek 
 

Styremedlemmer:  
Elin W. Hansen, Ski bibliotek  
Veslemøy Grinde, Tynset bibliotek 
Karl Todnem, Sandnes bibliotek 
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 
 
Varamedlemmer: 

Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek 
David Sæther, Lenvik folkebibliotek  
 
 
 

2. Styrets arbeid siden forrige brukermøte 
 

Det avholdes fire styremøter mellom hvert brukermøte. Første møte etter 
brukermøtet 2008 ble avholdt i mars 2009. Styret har videre avholdt møter i mai 
og september i år, og vil også møtes rett før brukermøtet 2009 hvor de siste 
detaljer blir lagt på plass for brukermøtet og årsmøtet.  
 
 

A) Utvikling av Mikromarc 3 

Vigdis Holtmann ble ansatt som ny utviklingssjef like før årsskiftet, og hun fikk 
hilse på både brukere og styret på brukermøtet på Lillestrøm. Styret har i hele år 
jobbet aktivt sammen med Utviklingsavdelingen om videre utvikling av MM3. 
Halve tiden av styremøtene er avsatt utviklingsarbeid. I tillegg har enkelte av 
styrets medlemmer hatt møter og telefonkontakt med Utviklingsavdelingen i 
spesielt hektiske faser. Både skrankeflyt, fjernlån og innkjøp har vært tema for 
dette arbeidet.  
 
 

B) Evaluering av brukermøtet 2008 

Etter brukermøtet ble det sendt ut en oppfordring til å svare på en 
brukerundersøkelse angående brukermøtet. Svarprosenten var 50%. Styret tok 
en grundig gjennomgang av tilbakemeldingene som ble gitt og noterte ned 
ønsker og forslag om forbedringer.  
 
 

C) Lokalisering og planlegging av neste brukermøte 

Årsmøtet har bestemt at brukermøtet skal rullere rundt i landet med Oslo som 
fast base hvert andre år. I år rullerer (og ruller!) det virkelig, siden vi under 
brukermøtet forflytter oss fra Trondheim til Tromsø om bord på Hurtigruten.  
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Neste år får vi fast grunn under beina igjen, da blir Hotell Olavsgaard på 
Skedsmo åsted for brukermøtet.  
 

D) Blogg 
Folkestyret har opprettet en egen blogg for nyheter. Se 
http://mikromarc.wordpress.com/ 
 

 

 

3. Brukermøtet 2008 
 

Det ble avholdt Mikromarc brukermøte for folkebibliotek 20. – 21. november på 
Lillestrøm. På møtet var det 87 deltakere, ny rekord, samt nærmere 20 
representanter fra Bibits. 
Tilbakemeldingen fra publikum og brukerundersøkelsen som ble foretatt etter 
møtet var overveldende positive. Deltakerne ga uttrykk for at de hadde fått påfyll 
av både faglig og sosial art. 
 
 
 

4. Økonomi 
 

Mikromarc brukermøte folkebibliotek har per i dag 113 medlemmer.  
Årlig medlemsavgift er satt til 500,-  per bibliotek.  Avgiftens størrelse avgjøres 
på årsmøtet.  Bibliotekenes IT-senter bidrar med økonomisk støtte til styrets 
arbeid slik at man kan avholde fire møter i året. 
 
  
 

5. Kontakt 
 

Folkestyret kan nåes ved å sende e-post til folkestyret@brukergruppe.bibits.no, 
ønsker du kontakt med valgkomiteen kan du sende en e-post til 
folkevalg@brukergruppe.bibits.no.   
 
 
 


