
Referat fra årsmøte i  
Mikromarc brukergruppe for Folkebibliotek 
 

 

Sted:  Soria Moria, Oslo, 14. september 2006 

 

Til stede: 47 medlemsbibliotek  

 

 

Leder Elin W. Hansen ønsket velkommen. 

Vegard Krog Petersen ble valgt som ordstyrer. 

Margrethe Haslund ble valgt som referent. 

Richard Madsen og Frank Nordby ble valgt som tellekorps. 

 

1. Årsmelding 
Elin W. Hansen gikk igjennom årsmeldingen 

Det var ingen kommentarer 

 

Enstemmig vedtatt 

 

2. Orientering om økonomi 
Marianne Hov orienterte om økonomien til ”Mikromarc brukergruppe for Folkebibliotek”. 

Pr 14. september har vi 106 medlemmer – som bidrar med 31.800 kr i medlemskontingent. 

Bibits bidrar med et tilsvarende beløp, fordi medlemskontingenten dekker ikke alle utgiftene 

som brukergruppen har. Hittil har det vært enighet om at det er viktig at brukergruppen er 

nasjonalt sammensatt, og dette koster derfor noe. 

 

Det var ingen kommentarer til økonomien. 

 

3. Retningslinjene for ”Mikromarc brukergruppe for Folkebibliotek” 
Elin W. Hansen la fram forslag til retningslinjer for brukergruppen. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Medlemskontingent 
Veslemøy Grinde la fram forslag fra styret om å øke medlemskontingenten fra 300 til 400 kr. 

Styret i brukergruppen er nasjonalt sammensatt, og dette koster penger. Dagens 

medlemskontingent dekker ikke de reelle utgiftene. 

 

Sverre Engen fra Time bibliotek satte fram forslag om å øke kontingenten til 500 k 

 

Det ble votert over forslagene: 

 Styrets forslag om kontingentøkning til 400 kr fikk 5 stemmer 

 Sverre Engens forslag om kontingentøkning til 500 kr fikk 39 stemmer 

 

Vedtak: Den årlige medlemskontingenten øker til 500 kr 



 

 

5. Innkomne saker 
Det var kun kommet inn en sak – fra styret: 

Lokalisering av brukermøtet. Ann-Britt Svane la fram saken. 

Hittil har brukermøtene vært lokalisert i Oslo (m/omegn). Hva skal man satse på videre: 

1. Alltid ha brukermøtet i Oslo 

2. Annenhver gang i Oslo – annethvert år rullering rundt i landet (fortrinnsvis større 

byer) 

3. Alltid rullering av hvor brukermøtet avholdes 

 

Dersom man velger å lokalisere brukermøtene utenfor Oslo blir Bibits tilstedeværelse mindre 

enn den har vært ved de tre brukermøtene som foreløpig er avholdt. Kjetil Hillestad kunne 

opplyse om at Bibits kun ville kunne stille med 5-10 personer. 

 

Det ble noe diskusjon før man voterte over forslagene: 

 Forslag 1: Alltid Oslo      16 stemmer 

 Forslag 2: Annethvert år Oslo – annethvert år rullering  29 stemmer 

 Forslag 3: Alltid rullering       0 stemmer 

 

Forslag 2 ”Annethvert år Oslo – annethvert år rullering” fikk kvalifisert flertall.  

Neste års brukermøtet blir ikke i Oslo. 

 

 

6. Valg 
Valgkomitéen – Richard Madsen og Frank Nordby – la fram sitt forslag til nytt styre. 

Det ble ikke fremmet noen benkeforslag fra salen. 

 

Følgende ble valgt ved akklamasjon: 

Elin W. Hansen, Ski bibliotek – gjenvalg 

Margrete Haslund, Nordreisa bibliotek – gjenvalg 

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek – gjenvalg 

Anne Kristin Rødal, Longyearbyen folkebibliotek – ny 

Solveig Valland, Kvam bibliotek – ny (1 år) 

 

 

Medlemmer som ikke er på valg: 

Veslemøy Grinde, Tynset bibliotek (styremedlem, et år igjen) 

Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek (styremedlem, et år igjen) 

 

 

 

 

 

Storslett, 18.09.2006 

 

Margrethe Haslund 

Referent 


