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”Svenska Produktrådet tar plats i den norska 

användarstyrelsen med tre fasta representanter, 

nya medlemsavgifter till Mikromarc från 2015” 

 

Bakgrund till nya norska användarstyrelsen 
 

Gemensamma styrelsemöten och gemensamma användarmöten har visat sig vara den 

organisationsform som ger bäst samarbete och effektivitet. 

 

Det är därför naturligt att det fortsättningsvis bara ska finnas en "användarstyrelse" i 

Norge, i vilket det svenska Produktrådet ingår med tre fasta representanter, 

och att antalet representanter i styrelsen ska vara 13 i stället för 18. 

 

3 representanter från norska fackbiblioteken 

4 representanter från norska folkbiblioteken 

3 representanter från norska skolbiblioteken 

3 representanter från det svenska Produktrådet  

 

Representanter från det svenska Produktrådet i den nya styrelsen kommer naturligtvis 

ha fokus på det som angår de egna bibliotekstyperna och prioritera dessa saker.   

Men de ska också ha överblick över utvecklingen av Mikromarc 3 och se till det som 

är bäst för hela bibliotekssektorn. 

 

Införandet av en ny användarstyrelse kommer att innebära att den får ;  

en styrelse inklusive tre representanter  från det svenska Produktrådet; en logga; ett 

användarmöte (gemensamt för Norge-Sverige) och gemensamma prioriteringar. 

 

Vi talar med en röst till Bibliotekenes IT-senter när det gäller prioriteringarna för de 

frågor de ska arbeta med för att få en bättre Mikromarc 3 för oss alla. 

 

Förslag att det svenska produktrådet ska representera användarstyrelsen med tre 

fasta representanter 
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Nya medlemsavgifter från 2015 
 

 

 

I dag betalar alla bibliotek i Sverige en medlemsavgift på 250 kr per år för att 

finansiera Produktrådets resor och samarbete med de norska styrelserna. 

I och med den nya gemensamma styrelsen så är det naturligt att vi har samma 

medlemsavgifter i båda länderna. förslaget är följande : 

 

Folkbibliotek: 500: - kr per år  

Fackbibliotek: 250: - kr per år.  

Gymnasiebibliotek: 250: - kr per år.  

Bibliotek i grundskolan: 100: - kr per år.  

Ingen automatisk indexering. 

 

Alla bibliotek med Mikromarc har samma glädje och nytta av de arbete som 

användarstyrelsen gör när det gäller utvecklingen av Mikromarc 3  

Alla Mikromarc bibliotek delar solidariskt på kostnader i samband med 

styrelsemöten, utvecklingsmöten och för att arrangera användarmöte. 

 

 

Förslag att dessa nya avgifter också ska gälla för biblioteken i Sverige 
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