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1. Styrets sammensetning 
 
Leder: 
Marianne Selvik, Ås bibliotek 
Styremedlemmer: 
Bente Dammen, Osterøy bibliotek 
Elin Mariboe Hovde, Modum bibliotek 
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 
David Wulff Sæther, Lenvik folkebibliotek  
Varamedlemmer: 
Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek 
Anita Kvamme, Odda bibliotek 
 
Etter innføringen av felles styremøter har varamedlemmene ikke møtt fast på styremøter. 
 
 

2. Årets brukermøte 
I 2011 og 2012 hadde fag- og folkebibliotekene felles brukermøte. Sett i lys av de positive 
erfaringene med dette var det naturlig å trekke også skolebibliotekene inn i et felles brukermøte. 
Grunnskolebibliotekene har ofte tett samarbeid med folkebibliotekene, og det vil skape enda bedre 
grobunn for dette når de ansatte deltar på felles brukermøte. Bibliotekene i de videregående 
skolene har mye til felles med enkelte fagbibliotek, både i siktemål og i administrasjonsform.  Målet 
med felles brukermøte er å skape et større faglig miljø og gjøre det lettere for deltakerne å knytte 
bånd på tvers av bibliotektypene. 
 
 

3. Styrets arbeid siden forrige brukermøte 
Det er blitt avholdt fem felles styremøter side sist brukermøte. Styret har blant annet arbeidet med: 
 
 

A) Utvikling av Mikromarc 3 
Styret har i 2013 jobbet aktivt sammen med Bibits om videre utvikling av MM3, med særlig fokus 
på lenking/ tidsskrift og masseendring av eksemplarer. Både i styremøter og i egne møter har vi 
jobbet med fullstendig redesign av web. Styret har også jobbet med utvikling av mobil-appen og 
depot. I tillegg har styret bidratt i en gjennomgang av Mikromarcs enhetshåndtering. Det er avsatt 
tid på alle styremøtene til utviklingsarbeid. I tillegg har enkelte av styrets medlemmer hatt møter og 
telefonkontakt med Utviklingsavdelingen i spesielt hektiske faser. Det viktigste arbeidet styret gjør 
er å prioritere blant de store listene med utviklingsønsker som kommer fra både brukerne, styret 
og Bibits selv.  
 
 

B) Evaluering av brukermøtet 2012 
Etter brukermøtet på Quality Hotel Olavsgaard ble det som vanlig sendt ut en oppfordring til å 
svare på en undersøkelse angående brukermøtet. Tilbakemeldingene er svært positive, men vi ser 
at deltakerne ønsker seg mulighet til å kunne stille spørsmål til Bibits’ ansatte. Dette behovet har vi 
på brukermøtet 2013 forsøkt å dekke ved de åpne sesjonene ”Avansert tips og triks”. Her kan 
deltakerne komme med sine spørsmål om bruk av systemet. 
 
 

C) Evalueringsskjema 
Etter fjorårets brukermøte ble det sendt ut et nytt og forenklet valueringsskjema.  
Svarprosenten var i overkant av 50 %. Dette skjemaet er i hovedtrekk beholdt, med noen små 
justeringer. Evalueringen deltakerne gir er viktig for planlegging av neste møte, og vi håper at alle 
tar seg tid til å svare på skjemaet. 
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D) Lokalisering og planlegging av neste brukermøte 
Mikromarc 3 er et biblioteksystem som også blir brukt utenfor landets grenser. I Sverige er det 
stadig flere bibliotek av alle typer som tar i bruk systemet. De norske styrene har hatt samarbeid 
med våre svenske kolleger i Produktrådet, og vi ser at vi har mye å tilføre hverandre. Styret vil 
gjerne styrke samarbeidet med svenskene for å kunne drive en enda bedre utviklingsprosess. Det 
svenske Produktrådet er yngre enn de norske styrene, og vil gjerne dra nytte av de erfaringene vi 
har gjort. Ellers er svenske bibliotek langt fremme og gjør mye spennende arbeid som kan 
inspirere norske kolleger. Styrene vil på bakgrunn av dette gjerne arrangere neste års brukermøte 
i Göteborg. Dette vil du bli spurt om i årets evaluering. 
 

E) Blogg 
Den tidligere bloggen til Folkestyret er nå blitt felles for alle Mikromarc-bibliotek, både fag-, folke- 
og skolebibliotek. På bloggen skjer det stadig oppdateringer. Se http://mikromarc.wordpress.com/ 
 
 

5. Brukermøtet 2012 
Det ble avholdt felles Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek torsdag og fredag 18.-19. 
oktober på Quality Hotel Olavsgaard. På møtet var det 110 deltakere fra bibliotek samt 25 
representanter fra Bibits og 20 utstillere fordelt på 11 firma. Styrene ønsker å lage et program som 
har en god fordeling mellom Mikromarc-stoff og poster som kan være interessante i en videre 
faglig sammenheng. Likevel var nok Thomas Breviks kåseri under aperitiffen om hans virke som 
sjøsyk bokbåtbibliotekar ett av høydepunktene.  
 
 

6. Økonomi 
På årsmøtet 2012 ble det vedtatt at alle folkebibliotek som bruker Mikromarc automatisk skal være 
medlem av brukergruppen. 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 
det nødvendige antall styremøter i året samt brukermøtet. 
 
 

7. 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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