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1. Styrets sammensetning 
 
Leder: 
Marianne Selvik, Ås bibliotek 
Styremedlemmer: 
Mari Louise Mallasvik, opprinnelig Time bibliotek, nå Brannfjell skole 
Elin Mariboe Hovde, Modum bibliotek 
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek 
David Wulff Sæther, Lenvik folkebibliotek  
 
 
2. Årets brukermøte 
I 2013 hadde fag- folke- og skolebibliotekene for første gang felles 
brukermøte. Det svenske produktrådet var sterkt til stede på brukermøtet, og 
tre representanter herfra har i året som er gått deltatt i styremøtene lik linje 
med de norske representantene. Tr*ffpunkt Mikromarc er ett av resultatene av 
dette samarbeidet. Målet med felles brukermøte er å skape et større faglig 
miljø og gjøre det lettere for deltakerne å knytte bånd på tvers av 
bibliotektypene. Tr*ffpunkt Mikromarc vil også gjøre det enkelt å bli kjent med 
kolleger fra andre nordiske land. 
 
 
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 2014 jobbet aktivt sammen med Bibits om videre utvikling av 
MM3. Det det har vært særlig fokus på retting av feil som har eksistert i 
systemet over lengre tid.  
 
Resultatet av dette arbeidet vil vi forhåpentligvis se i løpet av 2015. Det er 
avsatt tid på alle styremøtene til utviklingsarbeid. I tillegg har enkelte av 
styrets medlemmer hatt møter og telefonkontakt med Produktavdelingen 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 
Bibliotekenes IT-senter AS selv.  
 
 

B) Evaluering av brukermøtet 2013 
Etter brukermøtet ble det som vanlig sendt ut en oppfordring til å svare på en 
undersøkelse angående brukermøtet. Tilbakemeldingene er svært positive, 
og mange satte pris på at det var en fullt bemannet informasjonsskranke 
under hele brukermøtet. Til tross for at to parallelle programposter kun kjørte 
Mikromarc-stoff var det flere som ønsket seg enda mer Mikromarc.  
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Det har vi forsøkt å ta hensyn til i årets program. Vi håper at brukerne vil 
oppleve at Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 har fått sin form som et resultat av 
deltakernes tilbakemeldinger. 
 

C) Evalueringsskjema 
Etter fjorårets brukermøte ble det sendt ut det samme enkle 
evalueringsskjemaet som året før. 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. 
 

D) Lokalisering og planlegging av neste brukermøte 
Mikromarc 3 har mange kunder spredd over et stort geografisk område, og 
ved å arrangere brukermøtet på ulike steder ønsker styrene å gjøre det mulig 
for flest mulig å få anledning til å delta. Neste år vil Tr*ffpunkt Mikromarc ta 
plass i Tromsø på det nye hotell Clarion The Edge.  
 

E) Blogg 
Den tidligere bloggen til Folkestyret er felles for alle Mikromarc-brukere i 
Norge og Sverige. På bloggen skjer det stadig oppdateringer. Se 
http://mikromarc.wordpress.com/ 
 
5. Brukermøtet 2013 
Det ble avholdt felles Mikromarc brukermøte for fag-, folke- og skolebibliotek 
torsdag og fredag 17. og 18. oktober 2013 på Clarion Hotel Oslo Airport 
Gardermoen med 300 deltakere. 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. Programmet var spekket med  
Mikromarc-stoff og annen interessant faglige inspirasjon, og vi hadde besøk 
av både Thomas Hylland Eriksen og Årets litteraturformidler 2013, Gjertrud 
Øvland.  
 
6. Økonomi 
Årlig medlemsavgift for folkebibliotek er satt til 500,-per bibliotek. Avgiftens 
størrelse avgjøres på årsmøtet. Bibliotekenes IT-senter AS bidrar med 
økonomisk støtte til styrets arbeid slik at man kan avholde det nødvendige 
antall styremøter i året samt brukermøtet. 
 
7. Kontakt 
Mikromarc brukerstyre kan nåes ved å sende e-post til 
mikromarc@brukergruppe.bibits.no 
  

 
 

 
Marianne Selvik, styreleder 
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