NFF avdeling Trondheim
Referat fra årsmøte tirsdag 5. mars 2013
Sted: Trondheim folkebibliotek, fra kl 09.30
Før årsmøtet var 16 personer møtt opp til frokost på Hotell Augustin.
På Trondheim Folkebibliotek ble vi ønsket velkommen av leder av NFF avdeling
Trondheim, Maria S. Bjelke. Hun ga deretter ordet til Berit Skillingssaas Nygård,
biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek som startet opp med å fortelle om
rommet vi var i Børssalen (Blåsalen) som ligger i den gamle delen, tidligere
Handelshuset Lorck.
Se: http://galleri.bibsys.no/bildedb/record.jsp?lib=ubit&id=UBT-TO-083883
Hun forsatte med å fortelle om husets historie og oppstarten og utviklingen av
Trondheim folkebibliotek, avsluttet med en rundtur i biblioteket.
10-10.15 Pause med kaffe og skillingsboller.
10.15-11-30 Årsmøte
1. Åpning
Leder Maria S. Bjelke åpnet møtet.
2. Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder og referent
Ingen kommentarer til utsendelse og godkjenning av dagsorden.
Sissel M. Berge ble valgt til møteleder.
Bodil Talgø ble valgt til referent.
Anne Grete Torwick og Even Flood ble valgt til å underskrive
møtereferatet.

3. Årsmelding
Møteleder leste opp årsmeldingen for 2012 – Godkjent.
4. Regnskap 2012 og Budsjett 2013
Oddvin Heggestad gikk gjennom regnskapet for 2012 –
Godkjent.
Han gjennomgikk deretter Budsjettet for 2013. Her kom det noen
kommentarer angående forventet refusjon fra NFF sentralt. Det ble
enighet om at det skal lages et revidert utkast til Budsjett for 2013 som
skal legges ved det underskrevne årsmøtereferatet.
Revisjonsberetning fra revisor Ragnhild H. Rohde var utsendt i forkant av
møtet
5. Virkeplan 2013
Møteleder leste opp virkeplanen. – Godkjent.







Avvikle minst to medlemsmøter
Arrangere minst ett faglig seminar kun for medlemmer
Arrangere minst ett åpent seminar eller større møte
Arbeide for fortsatt rekruttering til NFF
Arbeide for økt samarbeid med hovedstyret
Engasjement i bibliotekpolitiske saker med relevans for
fagbiblioteksektoren
 Utlyse stipend for faglig utvikling
 Arbeide for fortsatt samarbeid med NTNU, HIST, NFF sentralt og
NFF/T om arrangement og større faglige konferanser og seminar
6. Innkomne saker
Ingen innkomne saker til fristen utløp 27. februar 2013.
7. Valg
Møteleder leste opp innstillingen fra Valgkomiteen, bestående av
Jorunn Alstad, Knut Alstad og Siri A. Sæther. – Godkjent.

Styret 2013:
Maria Sindre Bjelke (2012 – 2013)
Lisbeth Jahren (2013 – 2014)
Hilde Kaalvik (2013 – 2014)
Kristian Nilsen (2013 – 2014)
Almuth Gastinger (2012 – 2013)
Berit Løkken (2012 – 2013)
Vararepresentant: Birgitte Belsaas (2013)
«

: Grete Henriksen (2013)

Revisor: Ragnhild Høgler Rohde (2013)
Valgkomité:
Jorun Alstad (2011 – 2013)
Knut Alstad (2011 – 2013)
Siri Aashaug Sæther (2011 – 2013)

