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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: 

Marianne Selvik, Ås bibliotek 

 

Styremedlemmer:  

Elin W. Hansen, Ski bibliotek 

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek  

Ingvild Seland, Gjesdal bibliotek 

Tone Stræte, Tynset bibliotek 

 

Varamedlemmer: 

Astrid Holmefjord, Samnanger bibliotek 

David Wulff Sæther, Lenvik folkebibliotek  

  

2. Formalisering av samarbeid 
 

Formen på årets brukermøte er et direkte resultat av et tett og godt samarbeid 

mellom Fagstyret og Folkestyret. Vi har i mange år hatt representanter på 

hverandres brukermøter, og det ble etter hvert åpenbart at vi har langt mer felles 

enn det som skiller oss. Ved å slå sammen ressursene vil vi både kunne drive 

mer målrettet utviklingsarbeid samt arrangere enda mer spennende brukermøter. 

Folkestyret og Fagstyret har i år hatt delvis overlappende styremøter for å kunne 

drive dette arbeidet. 

 

Folkestyret har også inngått formelt samarbeid med den svenske brukergruppen 

om utvikling. En representant fra den svenske brukergruppen har møtt på to av 

Folkestyrets styremøter. De svenske brukerne er store og har ønsker som svært 

ofte sammenfaller med det de norske brukerne har, og det bør være til nytte for 

alle – både MM3-brukerne og Bibits - at de norske og svenske brukerne får en 

utvidet dialog.  

 

3. Styrets arbeid siden forrige brukermøte 
 

Det avholdes fire styremøter mellom hvert brukermøte. Første møte etter 

brukermøtet 2010 ble avholdt i november 2010. Styret har videre avholdt møter i 

februar (med representant fra Fagstyret og de svenske brukerne) og mai i år. 

Maimøtet var felles for Fag- og Folkestyret. Styrene møttes også rett før 

brukermøtet 2011 hvor de siste detaljer blir lagt på plass for brukermøtet og 

årsmøtet.  

 

A) Utvikling av Mikromarc 3 

Styret har i 2011 jobbet aktivt sammen med Bibits om videre utvikling av MM3, 

med særlig fokus på innkjøp, tidsskrift, statistikk og web. 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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B) Evaluering av brukermøtet 2010 

Etter brukermøtet på Quality Hotell Olavsgaard ble det som vanlig sendt ut en 

oppfordring til å svare på en undersøkelse angående brukermøtet. Svarprosenten 

var på hele 64 %. Tilbakemeldingen var overveldende positiv, og den kritikken 

som kom gikk på at det var for mange bra programposter og ikke nok tid til å få 

med seg alt. Det velger styret å se på som en kompliment til programmet. 

Quality Hotell Olavsgaard var en fin ramme rundt arrangementet.  

 

C) Nytt evalueringsskjema 

Etter fjorårets brukermøte ble det sendt ut et nytt og forenklet 

evalueringsskjema.  Dette skjemaet er i hovedtrekk beholdt, med noen små 

justeringer. Endringene var nødvendige siden brukermøtet 2011 er felles for fag- 

og folkebibliotek. 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. Neste år er vi tilbake i Oslo, der vi får et 

gjensyn med Quality Hotell Olavsgaard.  

 

E) Blogg 

Folkestyret har en egen blogg for nyheter. Her skjer det stadig oppdateringer. Se 

http://mikromarc.wordpress.com/ 

 

 

4. Brukermøtet 2010 
 

Det ble avholdt Mikromarc brukermøte for folkebibliotek torsdag og fredag 23. – 

24. september på Quality Hotell Olavsgaard. På møtet var det 77 deltakere fra 

bibliotek samt nærmere 16 representanter fra Bibits, pluss mange utstillere. Det 

var programposter både til nytte og til inspirasjon. Quality Hotell Olavsgaard er 

dyktige til å arrangere konferanser, og styret fikk tilbakemeldinger på at 

deltakerne følte seg vel ivaretatt. Det er også et spesielt hotell ved at det er 

bøker og unik kunst både på rommene og i fellesarealene. Den gjenstanden som 

frembrakte flest kommentarer må likevel ha vært den selvbetjente 

softismaskinen.  

 

 

5. Økonomi 
 

Mikromarc brukermøte folkebibliotek har per i dag 122 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. 

 

 

6. 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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