Årsmelding for NBF Barn og unge 2016-2017
Årsmeldingen dekker tiden etter årsmøtet 2016 til og med årsmøtet 2017.

1. Styret
1.1 Nytt styre ble valgt under årsmøtet i Bergen februar 2016.
Styret har i perioden bestått av:
Synne Fredriksen (leder)
Vigdis Mørland (kasserer)
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen (nettredaktør)
Gjertrud Øvland (sekretær)
Marie Louise Ask (vara)
1.2 Møtevirksomhet
Styremøter
Styret har hatt fire styremøter i løpet av perioden, to fysisk og to på nett (video/
Facebook). Styret har behandlet 16 saker og ellers vært aktive på sin interne
styreside på Facebook.
Andre møter
 To styremedlemmer hadde møte med Tord Høivik i etterkant av
statistikkrapport
 Leder hadde telefonmøte med Anette Kure i Hovedstyret/ Leser søker bok
om en sak meldt inn av privatperson
1.3 Representasjon på seminar og arrangement





Barnebokfestival i Oslo september 2016 (3 fra styret)
NBFs organisasjonsmøte oktober 2016 (4)
Nordisk Barnebokkonferanse i Stavanger februar 2017 (3)
Forfattertreff med Andy Griffiths på Biblo Tøyen mars 2017 (2)

2. Aktiviteter
Spesialgruppa












fikk egen konto i DNB
fikk ny epostadresse (kontaktnbfbu@gmail.com)
delte ut to stipender, mai 2016 og januar 2017
driftet spesialgruppens blogg (http://bu.norskbibliotekforening.no) og
Facebookside (https://www.facebook.com/bubibliotek/), hvor nyhetssaker
ble delt jevnlig.
nominerte Lisa Aisato til ALMA-prisen (Astrid Lindgren Memorial Award)
engasjerte Tord Høivik til å bearbeide statistikk om barne- og
ungdomsbibliotek. Rapporten
(https://sites.google.com/site/bibliotekindexbu/) skal brukes til informasjon
og markedsføring.
arrangerte Barneboknachspiel under Barnebokfestivalen i september sammen
med IBBY Norge og ENA forlag, og bidro i debatt om lesekampanjer og
sensur
hadde innspill (v/ leder) til medlemssiden i Bok og Bibliotek(6/2016) om
manglende sakprosa for ungdom
hadde innspill på et saksdokument om UBOK til hovedstyremøte
(forespørsel fra hovedstyremedlem)
sendte epost til medlemmer
o om Verdens bokdag (forespørsel fra Foreningen !les)
o om online-artikler til IFLAs BU-seksjons nyhetsbrev (Libraries for
Children and Young Adults Section)
o om ny bok om kreft (forespørsel fra forfatter)
o fra Almuth Gastinger med spørreundersøkelse for nyutdannede

Årsmøtet 2017 blir holdt 20.april i Norsk Bibliotekforenings lokaler.

3. Medlemmer
Antall medlemmer pr 31.12. 2016 var 155. I perioden har gruppa fått 13 nye
personlige medlemmer. 6 personlige medlemmer og 3 institusjoner er utmeldt.
Oslo 20. april 2017
Gjertrud Øvland, referent

Synne Fredriksen, leder

