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1. Styrets sammensetning: Mikromarc Brukerstyre består av 13 
representanter; 10 fra Norge og 3 fra det Svenske Produktrådet 
 
Janne Johannesson, Borås bibliotek; Anders Johannson, Högskolan i 
Skövde; Anders Fredriksson, Luleå bibliotek; Even Sinding-Larsen, Forsvaret; 
Else Ishaug, Norad; Marianne E. Sæther, Økokrim; Marianne Selvik, Ås 
bibliotek; David Wulff Sæther, Lenvik folkebibliotek; Vegard Krog Petersen, 
Sarpsborg bibliotek; Helen B. Stubberud, Frogn bibliotek (varamedlem);  
Lone G. Johansen, Malakoff vgs; Hilde Papatzacos, Våland skole; Magnhild 
Johansen, Bodin VGS 
 
Med et felles brukerstyre har en brukerne en felles kanal inn mot 
leverandøren. Vi prioriterer og snakker med en stemme overfor leverandøren. 
 
2. Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 
Det ble avholdt felles Mikromarc brukermøte på Clarion Hotel Post i Göteborg 
(Sverige) 13. og 14. november med 280 deltakere. Programmet hadde fem 
paralleller med hhv. to paralleller med Mikromarc-stoff og tre med annen 
interessant bibliotekfaglig- eller bibliotekpolitikk inspirasjon. Første forsøk med 
egen konferanseapp; mm3.nu. 
 
3. Styrets arbeid siden forrige Tr*ffpunkt 
Det er blitt avholdt fem styremøter. Vi har blant annet arbeidet med: 
 
A) Utvikling av Mikromarc 3 
Styret har arbeidet aktivt sammen med Bibliotekenes IT-senter om videre 
utvikling av MM3. Det det har vært særlig fokus på retting av feil (bugs) som 
har eksistert i systemet over lengre tid. NCIP (ny norsk fjernlånsprotokoll) og 
Tidsskrift (ny motor for utgivelsesplan) har vært to viktige saker med 
tidspress.  
 
Resultatet av dette arbeidet vil vi forhåpentligvis se i løpet av 2016. Alle 
styremøtene har fokus på utviklingsarbeid og samtaler med 
Produktavdelingen. Det viktigste arbeidet styret gjør er å prioritere blant de 
store listene med utviklingsønsker som kommer fra både brukerne, styret, 
Bibliotekscentrum og Bibliotekenes IT-senter selv.  
 
 
B) Tr*ffpunkt Mikromarc 2015 
Avholdes 5. og 6. november på Clarion Hotel The Edge i Tromsø (Norge). Det 
er en viktig del av Brukerstyrets arbeid å planlegge og arrangere en årlig 
konferanse for Mikromarc-bibliotekene. En av tilbakemeldingene fra i fjor var 
at mange har ønsket seg mer tid til å se byen man er i.  På årets konferanse 
er det derfor lagt inn flere ekskursjoner og en byvandring i programmet.  
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I år har vi også dialogmøter hvor deltakerne kan komme med innspill 
utviklingen av Mikromarc 3. Og praktiske workshops med begrensninger på 
antall deltakere (påmelding gjennom konferanseappen mm3.nu).  
 
C) Lokalisering og planlegging av neste Tr*ffpunkt Mikromarc 
Neste felles konferanse for norske, svenske og finske bibliotek blir på Quality 
Hotel Friends (Solna) i Stockholm, Sverige, 3-4. november 2016. 
 
4. Økonomi 
Kollektivt medlemskap både i Norge og i Sverige. Årlig medlemsavgift er satt 
til 500,-per bibliotek for folkebibliotek, 250 for fagbibliotek og VGS-bibliotek, 
100 for grunnskolebibliotek. Avgiftens størrelse avgjøres på årsmøtet. 
Kontingentsatsene dekker utgiftene til Brukerstyrets arbeid. 
 
5. Kontakt 
Mikromarc brukerstyre kan nåes ved å sende e-post til 
mikromarc@brukergruppe.bibits.no 
 
6. Blogg 
Felles for alle Mikromarc-brukere i Norge og Sverige. Informasjon om 
Brukerstyret, nye releaser, styrets arbeid og Tr*ffpunkt Mikromarc. 
http://mikromarc.wordpress.com/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.november 2015 
Marianne Selvik, styreleder 
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