
Årsmelding 2019 

1. Styrets sammensetning 
Brukerstyret bestod i perioden 2018-2019 av 7 representanter; 6 fra Norge og 1 fra Finland:  
Gro Hovland fra Mysen vgs, Hilde Papatzacos fra Iglemyr skole, Katriina Jylhä fra Vasa 
stadsbibliotek, Ann Magrethe Espe fra Ishavsbyen vgs, Gro Jannicke Sandvik Fegth fra Molde 
bibliotek, Randi Lundvall fra Gjerstad folkebibliotek og Hege Hatlevik fra Ila skole. 
 
2. Tr*ffpunkt Mikromarc 2018 
Konferansen ble holdt på Clarion Hotel Helsinki Airport, Finland, 8. og 9. november. Det var 
over 150 deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Programmet besto av fire paralleller. Minst 
to paralleller var til enhver tid viet Mikromarc, de andre var fylt av bibliotekfaglige sesjoner til 
inspirasjon og kunnskapspåfyll.  

3. Styrets arbeid siden forrige årsmøte  
Det er blitt avholdt fire styremøter og fem møter i arbeidsutvalget. Styret har blant annet 
arbeidet med:  

A) Axiell og nye produkter 
Styret har fulgt prosessen etter Axiell sitt oppkjøp av Bibliotekenes IT-senter, og fått 
innføring i Quria, WeLib og Arena.  

B) Utvikling av Mikromarc 
Styret har arbeidet aktivt sammen med Bibliotekenes IT-senter/Axiell om videre 
utvikling av Mikromarc. Styret har bidratt til releasene 6.80, 6.81 og 6.90. To av 
styremedlemmene har i tillegg månedlig dialog med produkt-/utviklingsavdelingen 
rundt innkommende saker fra brukerne, samt oppfølging av disse.  

C) Tr*ffpunkt 
En viktig del av Brukerstyrets arbeid er å planlegge og arrangere Tr*ffpunkt. 
Tr*ffpunkt 2019 avholdes 14.-15. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

D) Retningslinjer 
Styret har gått igjennom, forenklet og tydeliggjort brukergruppens retningslinjer. 

4. Økonomi  
Det er kollektivt medlemskap. Årlig medlemsavgift er satt til 500 kr for folkebibliotek, 250 kr 
for fag- og vgs-bibliotek og 100 kr for grunnskolebibliotek. Avgiftens størrelse avgjøres av 
årsmøtet. Kontingentsatsene dekker utgiftene til Brukerstyrets arbeid.  

Styret og Axiell er klar over at mye blir endret fra 2020 pga kommune- og 
fylkessammenslåinger, dette tar vi stilling til i kommende periode.  

5. Kontakt  
Brukerstyret kan nåes ved å sende e-post til mikromarc@brukergruppe.bibits.no  

6. Blogg  
Informasjon om Brukerstyret, nye releaser, styrets arbeid og Tr*ffpunkt finner du på 
http://mikromarc.wordpress.com/  

 

Gardermoen, 11. oktober 2019  

Gro E. Hovland, styreleder 
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