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Protokoll fra landsmøte 2001
Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 20.april 2001 i Folkets hus i Oslo
Publisert: 25. 2. 2004

Møtet satt kl. 10.30
Tilstede: 49 stemmeberettigede delegater, i tillegg inviterte gjester og styremedlemmer, totalt 68. Navneliste over de
frammøtte vedlegges protokollen.
1. Konstituering
a. Innkalling, delegater og møtereglement ble godkjent.
b. Valg av møteledere: Kristin Østerholt og Randi Rønningen
referenter: Grete Günther Bjørkenes og Lillian E. Rushfeldt
redaksjonskomité: Klaus Jøran Tollan, Brit Døvle Larssen, og Stine Fjeldsøe
protokollkomité: Kristin Østerholt, Randi Rønningen, Grete Günther Bjørkenes og Lillian E. Rushfeldt
tellekorps: Richard Madsen, Mona Magnussen, Monica Nævra og Kirsten Leth Nielsen
c. Dagsorden
Morten Haugen, Trøndelag, påpekte at valgkomiteens forslag ikke lå i sakspapirene som deltagerne fikk utlevert ved
landsmøtets begynnelse. Disse ble besluttet delt ut omgående.
Innkomne saker: Innen fristen var det kommet inn 1 sak utover de saker som står under punkt 7 på dagsorden. Det var
et forslag fra BF Agder om konsekvenser av St. meld 31. Da landsmøtet skulle ta stilling til dagsorden foreslo Anne
Ingersdotter Gran, Vestfold følgende: Forslaget fra BF Agder foreslås oversendt forbundsstyret.
Forslaget falt med 2 mot 46 stemmer og BF Agders forslag blir tatt opp som 7c.
Vedtak: Dagsorden med sak 7c godkjent.
2. Forbundsstyrets beretning
Beretningen for perioden 20. april 1999 til 31. desember 2000 ble trykket i Bibliotekaren nr 2, 2001. Beretning for
perioden 1. januar 2001 til 19. april 2001, ble lagt fram og lest i sin helhet av Siri Sjursen.
Følgende feil i hovedberetningen ble påpekt under Innledning, høyre spalte, fjerde avsnitt: 'Høsten 2000 ble det også
nedsatt et økonomiutvalg med Randi Rønningen, Kirsten Leth Nielsen og Birgitta Lund-Grønberg som medlemmer i
tillegg til AU.'
Følgende feil i tilleggsberetningen ble påpekt under BF som arbeidsgiver, andre avsnitt: 'Christina Jensen fra
vikarbyrået Norsk Personell%u2026' og under Kurs og møter, andre avsnitt: 'BF hadde tre deltakere.'
Pr. 19. april 2001 har BF 1034 medlemmer, hvorav 966 er yrkesaktive.
Vedtak: Begge beretningene ble godkjent under ett, med de endringene som kom fram.
3. Regnskap for 1999 og 2000
Regnskapene for 1999 og 2000 er trykket i Bibliotekaren nr 2, 2001. Revisjonsberetninger ble delt ut på landsmøtet.
På grunn av skifte av revisjonsfirma ble ikke de ferdig tidsnok til å bli trykket sammen med regnskapene. Siri Sjursen
redegjorde for regnskapene.
Vedtak: Regnskapene ble godkjent.
4. Kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden 1999-2001
Rapporten for landsmøteperioden 1999-2001 er trykket i Bibliotekaren nr 2, 2001 og ble lest i sin helhet av Kari Lifjell,
medlem av Kontrollkomiteen.
Vedtak: Rapporten ble tatt til etterretning.
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5. Kontingent for kommende landsmøteperiode
Forbundsstyret fremmet følgende forslag til vedtak:
Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1, 32% av medlemmets bruttolønn. Maksimum kontingent settes til kr. 3 660,pr. år. Minimum kontingent settes til kr. 2 220,- pr. år. Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr. 250,- pr. år. Studenter: kr. 100
pr. skoleår. Virkningsdato: 01.07.2001.
Forslaget ble lagt frem av forbundsstyremedlem Richard Madsen.
BF Nordland v/ Åsa Storlien fremmet følgende forslag:
Medlemskontingenten økes ikke for kommende periode. BF satser heller på rekruttering av nye medlemmer.
Det ble det stemt over BF Nordland sitt forslag først. Votering: 8 stemmer for, 41 stemmer imot
Forslag fra Klaus Jøran Tollan: Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1,3 % av medlemmets bruttolønn. Maksimum
kontingent settes til kr. 3.660, pr. år. minimum kontingent settes til kr. 2.220,-pr. år. ikke yrkesaktive medlemmer: kr.
250,-. Studenter: kr. 0 pr. skoleår. Virkningsdato: 01.07.01.
Votering over forbundsstyrets forslag mot Klaus Jøran Tollans forslag: 36 stemmer for forbundsstyrets forslag, 12 for
Klaus Jøran Tollans forslag, 1 avholden
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt.
6. Inndeling i lokallag for kommende landsmøteperiode
Forbundsstyret trakk sitt opprinnelige forslag og la frem følgende nye forslag på landsmøtet:
BFs lokallag 16 'Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo' har i inneværende landsmøteperiode ikke fungert. Forsøk
fra forbundsledelsens side på å få opp aktiviteten har ikke lykkes. I forbindelse med vinterens årsmøter i lokallagene,
tok derfor BF-leder selv initiativet til et kombinert kurs og årsmøte for bibliotekarstudentene ved JBI. Kurset innebar en
orientering om BF, forsikringer og jobbsøking, og fungerte greitt i forhold til de åtte som møtte opp. Forsøket på å
avvikle et årsmøte i forlengelse av kurset ble oppgitt, i samråd med de frammøtte. Det var ingen av de frammøtte som
hevdet at studentlaget måtte bestå. Ideer om mer direkte kontakt mellom BF og bibliotekarstudentenes eget
studentutvalg på JBI, og en tilsvarende kontakt overfor studentene i Tromsø ble luftet. Men eventuell oppfølging av
slike ideer, overlates naturlig nok til forbundsstyret.
På denne bakgrunn er det grunnlag for å la formalitetene følge realitetene, og fatte et formelt vedtak om nedlegging av
studentlaget i Oslo. bibliotekarstudentene bør inngå som ordinære medlemmer i lokallaget for Oslo/Akershus. Dette
må ikke bety noen nedprioritering av BFs arbeid overfor bibliotekarstudentene. Tvert om, bør forbundsstyret ta tak i de
spennende mulighetene og ressursene som ligger i studentgruppene både i Oslo og Tromsø. Men måten dette gjøres
på, bør ikke være innenfor et eget lokallag lenger.
Forslag: Det foretas en endring i inndeling av lokallagene for kommende landsmøteperiode: Lag 17
'Bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo' legges ned. Bibliotekstudenter i Oslo inngår etter dette i Lag 15
Oslo/Akershus.
Forslag fra Morten Haugen, Trøndelag:
Det foretas ingen endringer i inndeling av lokallagene for kommende landsmøteperiode.
Votering: 18 stemmer for Morten Haugens forslag, 31 mot.
Vedtak: Styrets forslag vedtatt.
7 a Ny hovedorganisasjon
Forbundsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner at BF søker om opptak i YS fra 1.7.2001, eller så snart som
praktisk mulig etter det. Forbundsstyret skal følge utviklingen av de andre alternativene nøye. Dersom forbundsstyret i
perioden fram til behandling av søknaden i YS kommer til at andre alternativer har blitt aktuelle for BF, skal det
innkalles til landsstyremøte for å ta endelig stilling til spørsmålet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
7 b Endringer i BFs organisasjonsmodell
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Hanne Fossheim fra forbundsstyret redegjorde for forbundsstyrets forslag:
1. Lokallagene opprettholdes, men aktiviteten forventes å fokusere på de tillitsvalgtes behov og lokale forhandlinger,
foruten rekruttering av nye medlemmer. Møtevirksomheten kan begrenses til årsmøte, som kun behandler en kort
årsberetning fra styret og foretar nødvendige valg. Lokallagene får ikke egne midler, men får dekket utgifter til
aktiviteter etter forhåndsgodkjenning av BF sentralt. Krav om eget regnskap, revisjon, budsjett og virkeplan faller bort.
Lagene endrer navn til fylkeslag, for å gjøre tydelig at 'lokalt' dreier seg om den enkelte arbeidsplass/tillitsvalgte.
2. Fylkeslagene følger de nye vedtektene umiddelbart etter dette landsmøtet, med følgende overgangsordninger: Alle
som ble valgt på årsmøtene i fylkeslagene i 2001, fungerer i sine verv fram til ordinært årsmøte i 2002. Fylkeslagets
styre skal på første styremøte etter landsmøtet konstituere seg med nestleder, som da blir vara til landsstyret.
Fylkeslagene skal avslutte sine regnskap for 2001 snarest mulig etter landsmøtet. Regnskap med revisjonsmerknader
skal oversendes forbundsstyret innen 1. september 2001, hvoretter lokallagenes revisorer fratrer sine verv.
Overskytende midler fra lokallagene skal overføres til BF sentralt innen samme dato.
3. Tillitsvalgte skal alene eller som grupper/nettverk ha anledning til å søke om dekning av utgifter til lokale aktiviteter
på linje med fylkeslagsstyrer. Det avsettes en pott på BFs budsjett til slik støtte, det utarbeides kriterier for tildeling og
fastsettes et antall årlige tildelingsrunder. BF sentralt styrer vevinformasjonen til de tillitsvalgte. Det forventes mer stoff
som angår de tillitsvalgte i Bibliotekaren. Oppfølging av telefonhenvendelser fra tillitsvalgte skal fortsatt prioriteres høyt
i BFs sekretariat. Kurstilbudet skal utvikles videre, blant annet ved å vurdere også regionale kurs.
4. Det etableres et landsstyre i BF, bestående av lederne av fylkeslagene og forbundsstyrets medlemmer. Landsstyret
skal møtes minst 1 gang i året, og ellers når forbundsstyret finner det nødvendig. Landsstyret kan ta stilling til BFs inneller utmelding av hovedsammenslutninger, men er ellers et rådgivende organ for forbundsstyret. Landsstyret skal på
sitt ordinære møte ha en fri drøfting av aktuelle saker, med utgangspunkt i en muntlig innledning fra forbundets leder.
Med innføring av landsstyre, faller lokallagsledermøtene bort.
5. Det foretas endringer i BFs vedtekter i tråd med disse punktene. Forslaget er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2, 2001.
6. Forbundsstyret nedsetter et organisasjonsutvalg som skal vurdere disse og andre organisasjonsendringer fram mot
neste landsmøte i 2003. Utvalget skal se på fylkeslagenes funksjon , landsstyrets funksjon og sammensetning,
forholdet mellom BFs organisasjon og de tillitsvalgte, bl.a. evt. vedtektsregulering av BFs arbeidsplassorganisering,
lengden på landsmøteperiodene og eventuelt andre organisasjonsmessige forhold i BF. Forbundsstyret fastsetter
nærmere mandat for utvalget.
Det ble fremmet følgende forslag:
Forslag fra Elin Linge Hermansson, Hedmark:
Det foretas ingen endring i forhold til lokallagene i kommende landsmøteperiode.
Forslag fra Rannei Husby Furre, Møre og Romsdal:
Fylkeslagene får tildelt midler av forbundsstyret til drift av lokallaget.
Forslag fra Margunn Haugland, Rogaland:
Lokallagene beholder egne midler inntil 3000 kr. - resten overføres til BF sentralt. Ekstrautgifter får en dekket av BF
sentralt. Lagene endrer navn til fylkeslag.
Et felles forslag ble fremmet av Margunn Haugland, Rogaland, Elin Linge Hermansson, Hedmark og Rannei Husby
Furre, Møre og Romsdal: Fylkeslagene får fortsatt tildelt midler av forbundsstyret til drift av fylkeslagene.
Alle disse forslagene ble trukket og forbundsstyret trakk sitt forslag til punkt 1.
Et nytt forslag fremmet til punkt 1, utarbeidet av redaksjonskomiteen , ble lagt frem av Klaus Jøran Tollan:
Lokallagene endrer navn til fylkeslag for å gjøre tydelig at 'lokalt' dreier seg om den enkelte arbeidsplass/tillitsvalgte.
Aktiviteten forventes å fokusere på de tillitsvalgtes behov og lokale forhandlinger, foruten rekruttering av nye
medlemmer. Møtevirksomheten kan begrenses til årsmøte. Fylkeslagene får fortsatt tildelt midler av forbundsstyret til
daglig drift av fylkeslagene.
Votering: 47 for, ingen imot, 2 avholdene
Vedtak: Punkt 1 vedtatt som foreslått.
Forslag til nytt punkt 2:
Økonomiske midler i fylkeslagene utover det årlige grunntilskuddet, tilbakeføres BFs sekretariat innen årets slutt.
Votering: 48 stemmer for, 1 avholden
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Vedtak: Punkt 2 vedtatt som foreslått.
Forslag til nytt punkt 3: Tillitsvalgte skal alene eller som grupper/nettverk ha anledning til å søke om dekning av utgifter
til lokale aktiviteter. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for denne type tildeling. Resten av punkt 3 beholdes slik
det opprinnelig er formulert.
Votering: 48 stemmer for, 1 avholden
Vedtak: Punkt 3 vedtatt som foreslått,
Forslag til nytt punkt 4:
Det etableres et landsstyre i BF, bestående av forbundsstyrets medlemmer og lederne av fylkeslagene. Fylkeslagene
oppnevner vararepresentant til landsstyret. Landsstyret skal .... Resten av punkt 4 beholdes slik det opprinnelig er
formulert.
Votering: 48 stemmer for, 1 avholden
Vedtak: Punkt 4 vedtatt som foreslått.
Votering over punkt 5: enstemmig
Vedtak: Punkt 5 vedtatt som foreslått
Votering over punkt 6: enstemmig
Vedtak: Punkt 6 vedtatt som foreslått
7 c St. melding 31 - fjerning av § 5 i bibliotekloven
Forslag fra Agder BF, framlagt og grundig redegjort for av Anne Kristin Undlien:
Forbundsstyret arbeider videre for at krav om fagutdannet biblioteksjef i alle kommuner, ikke fjernes fra bibliotekloven.
Votering: Enstemmig
Vedtak: Forslaget vedtatt.
Siri Sjursen foreslo at landsmøtet skulle vedta en resolusjon.
Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt:
Landsmøte i Bibliotekarforbundet har 20. april drøftet forslaget fra KRD, St. melding 31 om fjerning av § 5 i
Bibliotekloven. Landsmøtet vil på det sterkeste fraråde fjerning av § 5, da dette vil få negative konsekvenser for
brukerne av bibliotekstilbudet. Fagutdannede biblioteksjefer er den faglige garantien for kvalifiserte bibliotektjenester i
informasjons- og kompetansesamfunnet.
8 Målprogram
Forbundsstyrets forslag til målprogram er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2, 2001. Forbundsstyremedlem Mona Magnussen
la fram målprogrammet.
Anne Kristin Undlien, Agder foreslo et nytt punkt under delmål 1: lønn: Videreutdanning skal ha lønnsmessige
konsekvenser.
Vedtak: Målprogrammet enstemmig vedtatt med ovenstående, nye punkt.
9 Budsjett for 2002 og 2003
Budsjettforslag for 2002 og 2003 er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2, 2001. Kirsten Leth Nielsen redegjorde for
budsjettforslagene og påpekte en rettelse i Bibliotekaren. Årstallene for budsjettet skal være 2002 og 2003.
Morten Haugen,Trøndelag mente at flere av de vedtak som allerede var fattet på landsmøtet ville få konsekvenser for
budsjettene og fremmet følgende forslag: Revidert budsjett legges fram for landsstyret .
Votering: 41 stemte for, 6 imot og 1 var avholdende.
Vedtak: Revidert budsjett legges fram for landsstyret.
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10 Vedtektsendringer
Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer henger sammen med forslag til endringer i BFs organisasjonsmodell.
Forslagene er presentert i sak 7b.
Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektene endres slik det framgår av sak 7b.
Forbundsstyremedlem Monica Nævra redegjorde for forandringene slik de var presentert i Bibliotekaren nr. 2, 2001.
På bakgrunn av landsmøtets tidligere vedtak ble det gjort forandringer når det gjaldt følgende paragrafer:
8.2: Landsstyret består av fylkeslagenes ledere, eller disses vararepresentanter, og alle faste medlemmer av
forbundsstyret, eller disses vararepresentanter. Forbundets leder og nestleder er også leder og nestleder av
landsstyret.
12.6: Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning
b) Regnskap og revisjonsberetninger
c) Innkomne saker
d) Valg:
Leder av fylkeslaget
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
3 medlemmer til valgkomité
Revisor
Delegater og varadelegater til landsmøtet.
Forbundsstyrets forslag til 12.8 utgikk som følge av tidligere vedtak.
Nåværende vedtekt 11.7 utgår og 11.9 blir nytt 12.8, med den endringen at lokallag endres til fylkeslag i teksten.
Anne Ingersdotter Gran, Vestfold foreslo:
14. 1: ... slikt vedtak krever 2/3 flertall.
Votering: 38 for, 9 mot, 2 avholdende.
Votering over de øvrige vedtektsendringene: enstemmig.
Vedtak: Alle forslåtte vedtektsendringer ble vedtatt etter forbundsstyrets forslag på et punkt nær, nemlig 14.1
Kari Årdal, Rogaland forlot møtet kl. 17.19.
11. Valg
Vidar Kursetgjerde, medlem av valgkomiteen, la fram komiteens innstilling og presenterte de foreslåtte kandidater.
Valgkomiteens forslag:
Leder: Monica Deildok, Deichmanske bibliotek
Nestleder: Thor Bjarne Stadshaug, Ringsaker vg skole
Styremedlem: Monica Nævra, Buskerud fylkesbibliotek
Styremedlem: Richard Madsen, Sørfold bibliotek
Styremedlem: Mona Magnussen, Troms fylkesbibliotek
Styremedlem: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Hedmark
Styremedlem: Lone Johansen, Mosseporten vg skole
Varamedlemmer:
1. vara: Brit Døvle Larssen, Vestfold fylkesbibliotek
2. vara: Ola Eiksund, Arendal bibliotek
3. vara: Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek
4. vara: Hanne Brunborg, Gol bibliotek B 5. vara: Grethe Simonsen, Aukra folkebibliotek
Kontrollkomiteen:
Leder: Kirsten Leth Nielsen, Deichmanske bibliotek
Styremedlem: Trond Minken, Lillehammer bibliotek
Styremedlem: Kari Lifjell, Deichmanske bibliotek
Vara: Rannei Husby Fure, Kristiansund bibliotek
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Forbundsstyremedlem Kirsten Leth Nielsen la frem forbundsstyrets forslag til valgkomité:
Leder: Hanne Fosheim, Fylkesbiblioteket i Akershus
Medlem: Anne Foss,
Medlem: Elin Linge Hermansson, Høgskolen i Hedmark
Varamedlem: Ingebjørg Aagre,
Da det ikke ble fremmet andre forslag ble alle valgt ved akklamasjon.
Anne Woje, Østfold, forlot møtet kl. 17.44.
Sissel Reinhardtsen, Agder, forlot møtet kl. 17.46
Møtet avsluttet kl. 17.50
21. mai 2001
Randi Rønningen (sign.)

Kristin Østerholt (sign.)

Møteleder

Møteleder

Grete Günther Bjørkenes (sign.)

Lillian E. Rushfeldt (sign.)

Referent

Referent
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