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Saker til årsmøtet 2012 
 

Quality Hotel Olavsgaard – torsdag 18. oktober 2012  - 
kl. 15.00 – 15.30. Rom: Auditoriet 

 

 

Endringer i ”Retningslinjer for 

Mikromarc brukergruppe 

folkebibliotek” 

 

Forslag 1 – nytt punkt under Årsmøte: 

En representant fra fylkesbibliotek(ene) kan møte med talerett; men ikke stemmerett. 

Bakgrunn for forslaget: 

Årsmøtet er for betalende medlemmer – folkebibliotekene – men det kan være nyttig 

at representanter for fylkesbiblioteket å høre og oppleve hva ’deres’ folkebibliotek 

drøfter og vedtar på årsmøtet.  

 

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” 

Bakgrunn for forslaget: 

Vi foreslår kollektivt medlemskap i brukergruppen. Alle folkebibliotek med 

Mikromarc har samme glede og nytte av det arbeidet som folkestyret gjør når det 

gjelder utviklingen av Mikromarc 3.  

Folkestyret utveksler erfaringer og er et kontaktnett for samarbeid, og samordner og 

prioriterer felles ønsker og krav vis-à-vis Bibliotekenes IT-senter. 

Enkeltrepresentanter i Styret deltar også på forskjellige utviklingsmøter. 

Vi ønsker at alle Mikromarc-bibliotekene skal solidarisk dele på utgiftene i 

forbindelse med styremøter, utviklingsmøter, og arrangering av brukermøtene.  

Hvis forslaget vedtas, vil det i etterkant av brukermøtet sendes ut et skriv til alle 

folkebibliotekene om dette. 

Forslagsstiller: Folkestyret 
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Forslag 3 – forslag til vedtak: 
 
Styret står fritt til å velge sted for brukermøtet 

 
 

 
 

 
Bakgrunn for forslaget: 

 
Årsmøtet i 2006 (Soria Moria) vedtok at brukermøtene skulle rullere; annethvert 

år i Oslo og annethvert år et annet sted i landet. Det har vi fulgt opp. 
 

Folkestyret ønsker nå at årsmøtet opphever denne bindingen og fristiller oss. 
Forutsetningene er endret siden 2006.  

 

Det arrangeres nå felles brukermøte for fag- og folkebibliotekene. I 2013 blir 
det felles brukermøte for alle – fagbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek. Det 

er et prøveprosjekt. Vi vil grundig evaluere brukermøtet og rådspørre 
brukergruppen før det evt. blir fast.  

 
Det brukermøtet er allerede vedtatt lagt til Oslo fordi det var vanskelig å finne 

et egnet hotell som var stort nok. 
 

Med ca. 300 deltagere på brukermøte blir det en utfordring å finne egnede 
hoteller. Vi ønsker at alle brukermøtedeltakerne skal få tilbud om å bo på det 

hotellet konferansen arrangeres på.  
 

Folkestyret vil uansett hvert år velge den beste plasseringen for brukermøtet. Vi 
vil fortsatt undersøke muligheter andre steder i landet (for eksempel Stavanger, 

Bergen, Trondheim, Tromsø, Longyearbyen etc.).  

 
Med samarbeidet med brukerne i Sverige er også Göteborg og Stockholm 

aktuelle plasser i fremtiden. 
 

 

 
Forslagsstiller: Folkestyret 

 


