
Årsmelding  

Mikromarc brukergruppe – folkebibliotek 
 
 

1. Konstituering av styret 
 
Under brukermøtet 2004 i Ski ble det valgt inn et styret bestående av 5 medlemmer og 1 
vara.  

Elin Westgård Hansen    (Ski bibliotek) 
Marianne Hov     (Sandnes bibliotek) 
Vegard Krog Petersen    (Sarpsborg bibliotek)  
Ann-Britt Svane     (Porsanger bibliotek) 
Margrethe Haslund     (Nordreisa bibliotek 
Frank Nordby      (Stjørdal bibliotek) 
 

2.– 4. februar 2005 ble det første møtet avholdt og styret ble konstituert. Det fikk følgende 
sammensetning: 

Leder:   Elin Westgård Hansen     (Valgt for 2 år) 
PR ansvarlig:  Marianne Hov       (Valgt for 2 år) 
Referent (sekretær): Margrethe Haslund       (Valgt for 2 år) 
Styremedlemmer: Frank Nordby og Ann-Britt Svane (Begge valgt for 1 år) 
Vara:   Vegard Krog Petersen  (Valgt for 2 år) 

 
 
I forslaget til retningslinjer for brukermøte Mikromarc står det at styret skal bestå av 7 
medlemmer hvorav 2 vara. Styret vedtok derfor å verve en vara til og sendte en 
forespørsel til Petter von Krogh, Aurland bibliotek som takket ja til forespørselen. 
 
2. Styrets arbeid 2005 
 
Det har vært avholdt tre styremøter i 2005, februar og april og et i desember. 
Under det første styremøte satte en arbeidsliste over oppgaver for 2005: 
   

1. Planlegge Brukermøte 2005 
2. Verve medlemmer 
3. Informasjon til medlemmer 
4. Gjennomgang av kravspesifikasjon til ulike moduler i Mikromarc blant annet 

brevdesign. 
5. Websøk gjennomgang før lansering februar 

 
Mye av styrets tid har gått med til å planlegge årets brukermøte, deriblant utvikle og 
planlegge verkstedgruppene. 
 

3. Brukermøte 2005 
 
Det ble avholdt Mikromarc brukermøte for folkebibliotek 20. og 21. oktober på Hotell Bristol i 
Oslo. På møtet var det 75 deltakere fra 64 folkebibliotek samt nærmere 20 representanter fra 
Bibits. 
Tilbakemeldingen fra publikum og evalueringsskjemaene som ble utdelt var overveldende 
positive. De fleste hadde stort utbytte, både faglig og sosialt av å delta på møtet og gleder 
seg allerede til neste års brukermøte. 
Vedlagt følger en oppsummering av verkstedgruppene. 
 
 
 



 
4. Årsmøte  i Mikromarc brukermøte 

 
Se eget referat fra årsmøtet. 
 

5. Økonomi 
 
Mikromarc brukermøte folkebibliotek har per i dag 106 medlemmer.  
Årlig medlemsavgift er satt til 300,-  per bibliotek. Avgiften  brukes til å dekke styrets utgifter i 
forberedelse til brukermøtet. 
Utgifter i forbindelse med deltagelse ved brukermøtet dekkes av styremedlemmene selv.  
  
 

6. 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.  Vedlagt finner du også en 
adresseliste til medlemmene av styret. 
 
  
 
 
   
 
 
 

mailto:folkestyret@bibits.no
mailto:folkevalg@bibits.no

