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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: 

Elin W. Hansen, Ski bibliotek  

 

Styremedlemmer: 

Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek 

Anne Kristin Rødal, Longyearbyen  bibliotek 

Veslemøy Grinde, Tynset bibliotek 

Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek  

 

Varamedlemmer: 

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 

Solveig J. Valland, Kvam bibliotek 

 

 

2. Styrets arbeide siden forrige brukermøte 
 

Det avholdes fire styremøter mellom hvert brukermøte. Første møte etter brukermøtet 2006 

ble avholdt i november hvor styret ble konstituert. Styret har videre avholdt møter i februar 

og mai i år og gjennomgått blant annet: 

 

 

1. Prioriteringer for utviking av 2.7 

Styret har gått igjennom alle ønsker og meldinger om feil som er meldt til Bibits og foretatt en 

prioritering av hvilke ønsker og feil som må prioriteres i utviklingen av MM 2.7 

 

 

2. Evaluering av brukermøtet 2006 

Etter brukermøtet ble det sendt ut en oppfordring til å svare på en brukerundersøkelse 

angående brukermøtet. Brukerundersøkelsen ble sendt ut til 125 personer, 60 har svart. Styret 

tok en grundig gjennomgang av tilbakemeldingene som ble gitt og noterte ned ønsker og 

forslag om forbedringer.  

 

 

3. Lokalisering av brukermøtet 2007 

Årsmøtet bestemte at brukermøtet skulle rullere rundt i landet med Oslo som fast base hvert 

andre år. Styret brukte deler av første styremøte til å fastsette hvor brukermøte for 2007 skulle 

avholdes og etter en ringerunde blant flere medlemmer av brukergruppen ble Tromsø valgt sted 

for Brukermøtet 2007. 

 

 

4. Planlegging  og forberedelse av årets brukermøte 

Alle tre styremøtene har vært brukt til detaljplanlegging av neste brukermøte. 

 

 

5. Brev til ABM utvikling 

Styret sendte brev til ABM utvikling med ønske om at de stiller med representasjon ved de 

årlige brukermøtene da dette er en glimrende anledning for dem til å møte grasrota. 
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6. Brev til fylkesbibliotekene  

Styret har sendt ut en oppfordring til alle fylkesbibliotekene om at de også sender 

representanter til brukermøtene. Det ble også oppfordret til at det ikke legges aktiviteter til 

datoene valgt for Mikromarc brukermøte 

 

 

7. Utarbeidet rutiner for oppfølging av foredragsholdere 

Styret merket seg ved planleggingen av brukermøtet 2006 at det var nødvendig å utarbeide 

interne rutiner for oppfølging av foredragsholdere og gjester. 

 

 

8. Utvikling av statistikk – prioriteringer 

Det har blitt sendt ut en oppfordring på Mikromarcs postliste om utviklingsønsker innen 

statistikk. Styret har i samarbeide med utviklingsavdelingen hos Bibits sett nærmere på hva 

som bør forbedres av statistikkfunksjonene i Mikromarc 2.6. 

 

 

9. Utvikling av MM3 

Orientering og presentasjon av utviklingsarbeidet med MM 3 på alle styremøter. Bibits tar 

styrets synspunkter med i videre arbeid med MM3. 

 

Styret vil også møtes rett før brukermøtet 2007 hvor de siste detaljer blir lagt på plass for 

brukermøtet og årsmøtet.  

  

 

3. Brukermøte 2006 
 

Det ble avholdt Mikromarc brukermøte for folkebibliotek 20. og 21. oktober på Soria Moria 

Hotell og Konferansesenter i Oslo. På møtet var det 71 deltakere fra  52 folkebibliotek samt 

nærmere 20 representanter fra Bibits. 

Tilbakemeldingen fra publikum og brukerundersøkelsen som ble foretatt etter møtet var 

overveldende positive. De fleste hadde stort utbytte, både faglig og sosialt, av å delta på møtet 

og gleder seg allerede til neste brukermøte. 

 

 

4. Økonomi 
 

Mikromarc brukermøte folkebibliotek har per i dag 104 medlemmer.  

Årlig medlemsavgift er satt til 500,-  per bibliotek.  Avgiftens størrelse avgjøres på årsmøtet og 

årsmøtet 2006 vedtok å heve avgiften til 500,-.  Bibliotekenes IT-senter bidrar med økonomisk 

støtte til styrets arbeide slik at man kan avholde fire møter i året. 

  

 

5. Kontakt 
 

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

valgkomiteen kan du sende en e-post til folkevalg@bibits.no.   
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