
 

 

4. Innkommende saker 

 
Endringer i sammensettingen av Mikromarc Brukerstyre (med virkning fra dagens dato) 
Forslagsstiller: Mikromarc Brukerstyre 
 
Forslag til vedtak:  
 
1. Antall medlemmer i Mikromarc Brukerstyre foreslås redusert fra tretten – 13 – 
medlemmer til ni – 9 – medlemmer.  
 
2. Et medlem hver fra fagbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek (a) fra 
henholdsvis Norge, Sverige og Finland (b). 
 
3. Valg av Leder og Nestleder formaliseres. 
 
4. Formål oppdateres med å presisere at Mikromarc Brukerstyre er felles for 
Norge, Sverige og Finland. 
 
Ny tekst i retningslinjene: 
Brukergruppa er for fag-, folke- og skolebibliotek i Norge, Sverige og Finland som bruker 
Mikromarc.  
 
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 skal konstituere seg selv og velge Leder og Nestleder.  
 
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. 
 
I tillegg er alle henvisninger til «brukermøte» i retningslinjene erstattet med «Tr*ffpunkt 
Mikromarc». Teksten om valgkomiteen er endret til å reflektere at vi er tre nasjoner. 
 
Begrunnelse: 
Vårt mål er et integrert, effektivt og felles Mikromarc Brukerstyre for norske, svenske og 
finske bibliotek. Dagens brukerstyre er et resultat av sammenslåinger av de tre tidligere 
separate brukergruppene i Norge, det svenske produktrådet, og representant fra 
Finland. Utviklingen skjer raskt og dagens størrelse på brukerstyret er til hinder for at vi 
er «et integrert, effektivt og felles» styre.  



 

 

Det viktigste er at flinke og engasjerte brukere får sin stemme hørt og bidrar til å være 
med på utviklingen. Utviklingen med flere bibliotek med som pilotbibliotek og 
referansebibliotek gjør også at vi kan senke antallet representanter i styret.  
 
Brukerstyret kan fortsatt ved behov opprette «arbeidsgrupper»; både når det gjelder 
innspill på utviklingen av Mikromarc og ved gjennomføringen av «Tr*ffpunkt 
Mikromarc». 
 
Representasjon fra Finland: 
Dagens Brukerstyre mener at det må være minst 10 Mikromarc-kunder i ett land (les: 
Finland) før det utløser rett til flere faste medlemmer. Vi har derfor lagt inn en 
”sikringsbestemmelse” / ”overgangsbestemmelse” om at mandat 2 tilfaller Norge og at 
mandat 3 kan fritt velges blant norske og svenske bibliotek på årsmøtet (se ”punkt ”b”). 
Dette frem til kundemassen i Finland når et slikt omfang at de får alle 3 representantene. 
 
Representasjon fra grunnskolebibliotek: 
Det ar aldri vært enkelt å få representasjon fra grunnskolebibliotek. Med færre plasser i 
Brukerstyret vil det bli en enda større utfordring. Derfor har vi lagt inn enda en 
”sikringsbestemmelse” i form av ”punkt” a) hvor valgkomiteen bes arbeide ekstra for å 
finne kandidater fra grunnskolebibliotek. Hvis man f.eks. ikke klarer å skaffe en 
representant fra en type bibliotek; åpner bestemmelsen også for at man kan ta inn en 
representant fra en annen type bibliotek istedenfor. 
 
Valgkomite(er): 
Foreløpig beholdes dagens ordning med hhv. en norsk valgkomite og en svensk 
valgkomite. Vaasa representerer Finland i 2017 (eneste kunde). 
 

 
Avdelingen hvor dagens styre kommer med ”gode” (?) forslag til neste styre!  
 
1. Vi har også vurdert å senke antallet medlemmer helt ned til 7 personer. Med utgangspunkt i 
minst 2 faste medlemmer fra hvert land. Vi har også diskutert en ”åpen løsning” hvor 
bestemmelsene om at så og så mange skal komme fra den og den bibliotektypen fravikes helt. 
Det skulle fortsatt være representanter fra både fag-, folke- og skolebibliotek i styret; men 
valgkomiteen ville ha stått mye friere. Argumentene er at ”rigide bestemmelser” og 
”tvangstrøye” står i veien for å få utrettet det som er nødvendig. Da ville vi ha sikret at ”flinke og 
engasjerte brukere får sin stemme hørt og bidrar til å være med på utviklingen” enda bedre. 
 
Men meningene har vært delte og vi har landet på første skritt: Redusere fra 13 til 9. 
 
2. Arbeidsutvalg (AU). ”Noen” har alltid utført diverse oppgaver og tatt ansvar mellom 
styremøtene og dag(ene) før styremøte. De siste årene har Brukerstyret oppnevnt et AU; men 
det har hatt en uklar ”status” mht. ansvar, rettigheter og plikter. Vi har vurdert det slik at det 
ikke er nødvendig å hverken vedtektsfeste opprettelse av et AU eller hva det skal gjøre. 
Vedtektene sier at Styret konstituerer seg selv. Det betyr at ethvert sittende styre kan vedta å 
opprette ett AU om de ønsker og bestemme mandat.  
 
Et arbeidsutvalg kan være en effektiv og hensiktsmessig måte å organisere styrearbeid på. Selv 
med kun 9 medlemmer vil det være fornuftig med et arbeidsutvalg på f.eks. to-tre personer.  
Leder og Nestleder i Styret bør være AU. AU må orientere resten av Styret om hva de har 
arbeidet med ved styremøtene. 



 

 

BIBLIOTEKENES IT-SENTER AS 

Pb. 6458, Etterstad, 0605 Oslo, Norway 

Tlf.: +47 22 08 34 00 - Fax: +47 22 08 98 80 

 

 
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. 
 


