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1. Styrets sammensetning: Mikromarc brukerstyre besto i perioden 
2015/2016 av 13 representanter; 10 fra Norge og 3 fra Sverige. 
 
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), Vegard Krog Petersen (Sarpsborg bibliotek), Helen B. 
Stubberud (Frogn bibliotek) (varamedlem), Lone G. Johansen (Malakoff vgs), 
Hilde Papatzacos (Våland skole),  Magnhild Johansen (Bodin VGS). I tillegg 
har Katriina Strandwall (Vasa stadsbibliotek) møtt fast som observatør for 
Finland. 
 
Mikromarc brukerstyre har et formalisert samarbeid med Bibliotekenes IT-
senter og Bibliotekscentrum. Brukerstyret prioriterer utviklingssaker og 
snakker med én stemme overfor leverandøren på vegne av brukerne. 
Brukerstyret har også ansvar for å arrangere det årlige Tr*ffpunkt Mikromarc.  
 
2. Tr*ffpunkt Mikromarc 2015 
Tr*ffpunkt Mikromarc 2015 ble holdt på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 
(Norge) 5. og 6. november. Det var 280 deltakere fra Norge, Sverige og 
Finland. Programmet besto av fem paralleller. To paralleller var viet 
Mikromarc, de andre var fylt av bibliotekfaglige sesjoner til inspirasjon og 
kunnskapspåfyll.  
 
3. Styrets arbeid siden forrige Tr*ffpunkt 
Det er blitt avholdt fire styremøter og ett møte i Arbeidsutvalget. 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.  Fjorårets arbeid med feilretting ga endelig utslag i en 
release som primært var viet bugfix, selv om denne releasen var mindre enn 
det styret kunne ønske.  
 
I denne styreperioden gikk man over til en ny ordning med fire mindre 
releaser i året i stedet for to store, slik det tidligere har vært. Dette var i tråd 
med styrets ønske. Dette var for å øke utviklingshastigheten og for å få en 
tettere og bedre kvalitetssikret prosess.  
 
B) Nyhetsbrevet 
Bibliotekenes IT-senter gir, etter initiativ fra Brukerstyret, årlig ut fire 
nyhetsbrev. Brukerstyret er alltid i stor grad leverandør av innhold til 
nyhetsbrevet, blant annet med egen leder. Vi tar gjerne i mot innspill fra 
brukerne til hva nyhetsbrevet bør inneholde.  
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C) Tr*ffpunkt Mikromarc 2016 
Avholdes 3. og 4. november på Quality Hotel Friends i Stockholm (Sverige). 
Det er en viktig del av Brukerstyrets arbeid å planlegge og arrangere en årlig 
konferanse for Mikromarc-bibliotekene.  
 
I år gjentar vi ordningen med dialogmøter hvor deltakerne kan komme med 
innspill utviklingen av Mikromarc 3. Det er også en praktisk workshop om 
blogging og sosiale medier. Den har begrensninger på antall deltakere 
(påmelding via konferanseappen mm3.nu).  
 
D) Lokalisering og planlegging av neste Tr*ffpunkt Mikromarc 
Neste felles konferanse for norske, svenske og finske bibliotek blir på Quality 
Hotel Expo (Fornebu) i Oslo, Norge, 9-10. november 2017. 
 
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, Sverige og Finland. Informasjon om 
Brukerstyret, nye releaser, styrets arbeid og Tr*ffpunkt Mikromarc. 
http://mikromarc.wordpress.com/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1. november 2016 
Marianne Selvik, styreleder 
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