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Olavsgaard, 18.10.2012 kl.15.00 
 
Sak 1 åpning 
Marianne Selvik åpnet møtet og ønsket velkommen. 
Ingen hadde anmerkninger til møteinnkallingen. 
Forslag på ordstyrer: Vegard Krog Petersen. Valgt 
Forslag på referent Torstein Aasbrenn. Valgt 
Forslag på tellekorps: Kristin Lippestad og Wenche Roald Naas. Valgt 
 
Sak 2 Årsmelding 
Marianne berettet kort om årsmeldingen. Ingen bemerkninger. Årsmeldingen tatt til 
etterretning av årsmøtet.  
 
Sak 3 Orientering om økonomi 
Kjetil Hillestad fra Bibits orienterte om økonomien rundt brukergruppa. Bibits dekker 
underskuddet i driften av brukergruppa. Ingen bemerkninger. Orienteringa tatt til 
etterretning. 
 
Sak 4 Innkomne saker 
Det var tre innkomne saker – alle meldt av folkestyret.  
   
Forslag 1 – nytt punkt under Årsmøte: 
En representant fra fylkesbibliotek(ene) kan møte med talerett; men ikke stemmerett. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2 – under Medlemmer:  
 
Dagens tekst: ”Innmelding og utmelding skjer skriftlig til Bibliotekenes IT-senter. Biblioteket 
blir automatisk medlem ved deltagelse på brukermøtet”  
 
endres til  
 
”Alle folkebibliotek er automatisk medlem av brukergruppen. Evt. utmeldelse skjer skriftlig 
til Bibliotekenes IT-senter” 
Enstemmig vedtatt. 
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Forslag 3 Styret står fritt til å velge sted for brukermøtet. 
 
Det vil si å oppheve vedtak fra 2006 om geografisk rullering. Her kom det flere innspill, 
kommentarer og spørsmål.  
 
Det ble stilt spørsmål om pris. Marianne svarte at eneste måten å få det billigere på, er ved 
hjelp av sponsorer. Prisen er allerede presset ned og Bibits bidrar med en betydelig sum. 
Det kom også en kommentar om at det ikke nødvendigvis er prisen det står på, men at folk 
ikke vet hva de betaler for hvis de ikke har vært på møtene før. 
 
Det kom innspill om at det kanskje kommer flere fra distriktene hvis brukermøtene blir lagt 
utenfor Oslo. Det ble også nevnt at det er uvanlig at alle deltakerne bor på samme hotell 
ved slike møter. Her ble det svart med at det neste år kanskje vil være 300 deltakere, og at 
så langt man vet er det bare hoteller i Oslo som har kapasitet til å ta i mot dette. Samtidig 
jobbes det hardt med å få til et brukermøte i for eksempel Trondheim. 
 
Forslaget ble til slutt vedtatt. 
 
Sak 5 Valg 
 
Valgkomiteens forslag vedtatt ved akklamasjon: 
 
Nye styremedlemmer: 
Elin Mariboe Hovde, Modum bibliotek 
Bente Dammen, Osterøy bibliotek 
 
Gjenvalgt: 
Marianne Selvik, Ås bibliotek 
David Sæther, Lenvik folkebibliotek 
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 
 
Disse var ikke på valg: 
 
Anita Kvamme, Odda bibliotek 
Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek 
 
Marianne takket valgkomiteen for godt arbeid. 
Marianne takket de avtroppende styremedlemmene med gave. 
 
Årsmøtet hevet kl. 15.30 


