Årsmelding 2017-2018
Norsk Bibliotekforening Barn og unge

Årsmeldingen dekker tiden etter årsmøtet 2017 til og med årsmøtet 2018.

1. Styret
1.1. Nytt styre
Nytt styre ble ble valgt under årsmøtet i Oslo i april, 2017. Styret har i perioden
bestått av:
Synne Fredriksen (leder)
Vigdis Mørland (kasserer)
Gjertrud Øvland (styremedlem)
Caroline Louise Gabrielsen (nettansvarlig)
Marie Louise Ask Moss (sekretær)
1.2. Møtevirksomhet
Styremøter
Styret i NBF Barn og unge har hatt 4 styremøter i perioden, og jevnlig kontakt på
Facebook.
23.06.2017 Styremøte på Facebook
09.10.2017 Styremøte på Facebook
14.12.2017 Styremøte i Norsk bibliotekforenings lokaler i Universitetsgata
23.-26.01.2018 Styremøte på Facebook

Andre møter
● Lederen deltok på IFLA-kongressen i Wroclaw i 2017 og knyttet kontakter
med IFLAs Child/YA-gruppe.
● To styremedlemmer presenterte statistikkarbeidet vårt (Bibliotekindeks BU/
Tord Høivik) på et masterseminar (bibliotek- og informasjonsvitenskap) på
Høgskolen i Oslo og Akershus og inviterte studentene til å velge et tilknyttet
tema.
● To styremedlemmer var representert på NBF’s organisasjonsmøte i 2017.

2. Aktiviteter
● Vi har driftet spesialgruppens Facebook-side og nettside.
● Vi har begynt å sende ut nyhetsbrev til medlemmer.
● Vi har lagd et styrerom i Trello til planlegging internt og skaffet oss en
gmail-konto.
● Vi har opprettet en YouTube-kanal.
● Vi nominerte Lisa Aisato til ALMA-prisen.
● Vi har laget nye reklamebrosjyrer for gruppa (bokmål og nynorsk).
● Vi har delt ut to stipender til personlige medlemmer.
● Vi tok tak i tidsskriftet Minervas sak om Kulturbarometeret og sviktende
bibliotekinteresse blant barn og unge, blant andre i Bok og bibliotek 4/17.
Lederen kom med et innspill på epostlisten Biblioteknorge om manglende
bibliotekstatistikk blant ungdom.
● Lederen uttalte seg i en sak om sakprosa for ungdom på medlemssidene i
Bok og bibliotek 6/17.
● Lederen hadde et innlegg på NBFs innspillsseminar for ny kulturmelding
januar 2018. Innspillet ble flittig delt og kommentert.
● Styremedlemmer var til stede på relevante arrangementer i løpet av året.
Årsmøtet 2018 blir holdt 15. mars under Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord.

3. Medlemmer
Antall medlemmer per 24. januar 2018 var 174. I perioden har spesialgruppen fått 20
nye personlige medlemmer. 1 institusjon er utmeldt, ingen personlige medlemmer er
utmeldt.

Marie Louise Ask Moss, sekretær

Synne Fredriksen, leder

