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Årsmelding 
 

for perioden 2011-2012, Mikromarc brukergruppe for folkebibliotek 
 

1. Styrets sammensetning 
 
Leder: 

Marianne Selvik, Ås bibliotek 

 

Styremedlemmer:  

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 

David Wulff Sæther, Lenvik folkebibliotek   

Ellen P. Borch Veum, Luster bibliotek 

Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek 

 

Varamedlemmer: 

Elin W. Hansen, Ski bibliotek 

Anita Kvamme, Odda bibliotek 

 

  

2. Årets brukermøte 
 
I 2011 gikk det første felles Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek av stabelen. 

Målet var å skape et større faglig miljø og gjøre det lettere for deltakerne å knytte bånd på 

tvers av bibliotektypene. Selv om både deltakerne og styrene opplevde ting som kunne 

gjøres bedre, var responsen fra deltakerne unison: 100% av dem som svarte på 

tilbakemeldings-skjemaet ville anbefale andre å dra på brukemøtet. Det tok styrene som en 

bekreftelse på at også 2012-brukermøtet burde være felles.  

 

3. Videre formalisering av samarbeid 
 
Representanter for fag-, folke- og skolestyret har i 2012 opplevd svært givende samarbeid i 

forbindelse med flere utviklingsprosjekter. Vi ser at våre uttalelser får langt større vekt når vi 

står samlet. Sammen med de positive erfaringene fra det felles brukermøtet for fag- og 

folkebibliotek gjør dette at de tre norske styrene vedtok å holde felles styremøter fra og med 

høsten 2012. Vi vil også arrangere felles brukermøte i 2013.  

 

4. Styrets arbeid siden forrige brukermøte 
 
Det er blitt avholdt fire styremøter side sist brukermøte. Første møte etter brukermøtet 2011 

ble avholdt i november 2011, dette ble holdt i Stockholm og var et svært nyttig møte med 

våre svenske kolleger. Styret har videre avholdt møter i mars (med representant fra de 

svenske brukerne) og mai i år. Maimøtet var felles for Fag- og Folkestyret og hadde også 

deltakelse fra Sverige. Styrene møttes så rett før brukermøtet 2012 hvor de siste detaljer blir 

lagt på plass for brukermøtet og årsmøtet.  

 

 

A) Utvikling av Mikromarc 3 
Styret har i 2012 jobbet aktivt sammen med Bibits om videre utvikling av MM3, med særlig 

fokus på innkjøp, tidsskrift og web, herunder appen. Det er avsatt tid på styremøtene til 

utviklingsarbeid. I tillegg har enkelte av styrets medlemmer hatt møter og telefonkontakt 
med Utviklingsavdelingen i spesielt hektiske faser.  
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Styrene og BIBITS har også prøvd ut en ny samarbeidsform  

som går ut på at styremedlemmer fra alle de tre norske styrene 

samt representanter for de svenske brukerne møttes til workshop på større 

utviklingsprosjekt, i dette tilfellet tidsskrift. Dette er ment å skje så tidlig i prosessen at 

brukerne kan styre arbeidet i rett retning.  Erfaringene så langt er utelukkende positive. 

 

B) Evaluering av brukermøtet 2011 
Etter brukermøtet på Clarion Hotel Bergen Airport ble det som vanlig sendt ut en oppfordring 

til å svare på en undersøkelse angående brukermøtet. Tilbakemeldingen var svært positiv, 

særlig tatt i betrakting av at dette var det første felles brukermøtet for fag- og folkebibliotek 

og at styrene dermed fremdeles driver og utvikler formen. Deltakerne kommenterte spesielt 

at det var givende å møte folk fra andre bibliotekmiljø. 

 

C) Evalueringsskjema 
Etter fjorårets brukermøte ble det sendt ut et nytt og forenklet valueringsskjema.  

Svarprosenten var på 56 %. Dette skjemaet er i hovedtrekk beholdt, med noen små 

justeringer. Evalueringen deltakerne gir er viktig for planlegging av neste møte, og vi håper 

at alle tar seg tid til å svare på skjemaet. 
 

D) Lokalisering og planlegging av neste brukermøte 
Folkestyrets årsmøte har bestemt at brukermøtet skal rullere rundt i landet med Oslo som 

fast base hvert andre år. Dette skapte en spesiell situasjon siden brukermøtet 2013 blir felles 

for fag- folke- og skolebibliotek og det er vanskelig å finne hoteller som kan håndtere så 

store arrangement. Neste års brukermøte blir derfor også i Oslo.  

 

E) Blogg 
Den tidligere bloggen til Folkestyret er nå blitt felles for alle Mikromarc-bibliotek, både fag-, 

folke- og skolebibliotek. På bloggen skjer det stadig oppdateringer. Se 

http://mikromarc.wordpress.com/ 

 

5. Brukermøtet 2011 
 
Det ble avholdt felles Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek torsdag og fredag 29. 

– 30. september på Clarion Hotel Bergen Airport. På møtet var det 133 deltakere fra bibliotek 

samt 14 representanter fra Bibits, pluss mange utstillere. Styrene ønsker å lage et program 

som har en god fordeling mellom Mikromarc-stoff og poster som kan være interessante i en 

videre faglig sammenheng. Likevel var det nok mange som lurte da foredragsholder på 

brukermøtets siste post, Ingvar Wilhelmsen, ble introdusert som indremedisiner, psykiater og 

leder for hypokonderklinikken i Bergen. Han ga oss tankevekkende og ikke minst 

humoristiske ord om bekymringens manglende nytteverdi. Som en av tilhørerne utbrøt 

etterpå: ”Det var herlig å få le ordentlig!” 

 

6. Økonomi 
 
Mikromarc brukermøte folkebibliotek har per i dag 133 medlemmer.  

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

Bibits bidrar med økonomisk støtte til styrets arbeid slik at man kan avholde fire styremøter i 

året samt brukermøtet. 

 

7. 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. 
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