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Retningslinjer for Mikromarc brukergruppe 
 
Formål 

Formålet med brukergruppa er å utveksle erfaringer og være et kontaktnett for samarbeid om Mikromarc, og samordne 
og prioritere felles ønsker og krav vis-à-vis Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum. 
 
Medlemmer 

Brukergruppa er for fag-, folke- og skolebibliotek i Norge, Sverige og Finland som bruker Mikromarc. Alle bibliotekene 
er automatisk medlem av brukergruppen. Evt. utmeldelse skjer skriftlig til Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum. 
 
Medlemsavgift 

Bibliotekene betaler en årlig medlemsavgift til dekning av styrets utgifter og forberedelse av brukermøtet. 
Årsmøtet avgjør størrelsen. 
 
Tr*ffpunkt Mikromarc 

Tr*ffpunkt gjennomføres årlig. Innkalling og saksliste sendes ut minimum 3 måneder på forhånd. Deltakerne betaler 
selv reise, opphold og deltakeravgift. Styret har ansvar for å arrangere Tr*ffpunkt i samarbeid med Bibliotekenes IT-
senter / Bibliotekscentrum. 
 
Bibliotekenes IT-senter er sekretariat for Tr*ffpunkt og har ansvar for påmelding, fakturering og kontakt med hotell / 
konferansested. 
 
Under Tr*ffpunkt Mikromarc avholdes årsmøte for brukergruppa. 
 
Årsmøte 

Årsmøtet velger et styre. Årsmøtet vedtar retningslinjene og endringer i disse. Endringsforslag sendes skriftlig til styret 
minimum 1 måned på forhånd. Årsmøtet bestemmer størrelsen på medlemsavgiften. Styret legger fram årsmelding og 
orientering om økonomi. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes skriftlig til styret minst 1 måned på forhånd. 
 
Valg avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte representanter. Hvert bibliotek har en stemme på årsmøtet. 
Stemmer kan avgis ved skriftlig fullmakt. En representant fra fylkesbibliotek(ene) kan møte med talerett; men ikke 
stemmerett. 
 
Brukerstyret består av ni – 9 - representanter valgt av årsmøtet. Det skal være et medlem hver fra fagbibliotek, 
folkebibliotek og skolebibliotek (a) fra henholdsvis Norge, Sverige, og Finland (b). 
 
Styret velges for to år av gangen, halve styret er på valg hvert år. Styret skal konstituere seg selv og velge Leder og 
Nestleder. Styrets oppgave er å representere brukerne overfor Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum. Styret 
mottar henvendelser fra brukerne, og bistår i utviklingen av Mikromarcs ulike moduler. 
 
Styret kan velge å opprette arbeidsgrupper / referansegrupper etter behov. Styret rapporterer tilbake til årsmøtet. 
 

 
a) I de tilfeller hvor det ikke lykkes valgkomiteen eller årsmøtet å fremskaffe en representant fra en type bibliotek; kan 
årsmøtet velge en annen type bibliotek. Valgkomiteen skal bestrebe seg på at minst en av representantene for 
skolebibliotek skal være fra et grunnskolebibliotek.  
 
b) Finland har pr. i dag kun 3 bibliotek som benytter Mikromarc og alle er folkebibliotek. Frem til det er minst 10 
bibliotek i Finland og både fag- og skolebibliotek er representert vil Finland kun ha ett medlem i Brukerstyret. Frem til 
dette får Norge det andre mandatet (til sammen fire representanter). Det tredje mandatet kan fritt velges på årsmøtet 
fra norske og svenske bibliotek frem til kundemassen (omsetning) i Finland når minimum 75% av omsetning i Norge 
eller Sverige. 
 

 
Valgkomité 

Styret oppnevner egne valgkomiteer for hhv. Norge, Sverige og Finland og bestemmer antallet medlemmer. Styret 
oppnevner valgkomité for 1 år av gangen. Valgkomiteen foreslår medlemmer til styret innenfor medlemsmassen. 
Valgkomiteen kan oppnevne et eller flere varamedlemmer dersom ett eller flere eksisterende medlemmer av styret 
må fratre sitt/sine verv i løpet av valgperioden. Denne / disse sitter fram til neste årsmøte. 
 


