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Bibliotekarforbundets (BF’s) 
generalforsamling 2018 
afholdes på Radisson Blu 
Scandinavia, Aarhus den
10.- 11. november.

 Vi håber, at du vil bidrage til 
spændende faglige og politi-
ske drøftelser om de resul-
tater, som BF i denne periode 
har opnået, og de planer, vi 
har for fremtiden.

Generalforsamlingsmate- 
rialet består af to dele:
Del 1, som i beretning og 
regnskaber fortæller om det 
arbejde, der er nået i den 
forgangne periode.
Del 2 indeholder det mate-

riale, som beskriver, hvad vi skal arbejde med fremadrettet: 
Indkomne forslag, forslag til budget og til BF’s politiske 
strategi.

I den skriftlige beretning kan du læse om de emner og 
dagsordener, der har fyldt mest i BF’s daglige arbejde. 
Formand Tine Segel aflægger ved generalforsamlingen også 
en mundtlig beretning. Her har hun mulighed for at fremhæ-
ve særligt vigtige politiske synspunkter og resultater samt 
lægge op til debat. 

BF fremlægger regnskaberne for 2016 og 2017 til godken-
delse på generalforsamlingen. Regnskabet er på forhånd 
godkendt af hovedbestyrelsen og revisorerne. Det følger ikke 
beretningsperioden, da regnskabet for 2018 først afsluttes 
i første kvartal 2019. Som en yderligere garanti for med-
lemsindflydelse har generalforsamlingen blandt medlem-
merne valgt to politiske revisorer, hvis kommentarer til 
regnskaberne er optrykt. 

Vi ser frem til en weekend med masser af vigtige politiske 
drøftelser med afsæt i vores fag – og mulighed for inspiration 
og netværk. Undervejs suspenderes generalforsamlingen 
for at give medlemmerne mulighed for at deltage i en kreativ 
proces om BF’s fremtid. Denne drøftelse er et led i BF’s ud-
viklingsprojekt vedtaget af hovedbestyrelsen i 2017, der dels 
skal afklare udfordringerne og dels udstikke mulige retning-
er for organisationen. 
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Hovedbestyrelsen stiller en række forslag til behand- 
ling på generalforsamlingen. Der er to forslag vedr. 
kontingent (forslag 1 og forslag 2) og otte forslag om 
ændring af vedtægterne (forslag 3-10). Forslag 10 er 
et samlet forslag indeholdende en række mindre 
ændringer, hvoraf nogle er af ren teknisk karakter.

Begrundelserne for forslagene fremgår ved hvert 
enkelt forslag. Ved forslag 10 er der ikke eksplicitte 
begrundelser, idet en stor del af forslagene er forenk- 
linger eller præciseringer. Ved fremlæggelsen af for- 
slag 10 på generalforsamlingen vil hvert enkelt del- 
forslag blive forklaret, og der vil blive mulighed for at 
stille opklarende spørgsmål.

HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG TIL 
GENERALFORSAMLING 2018

Som udgangspunkt vil forslagene blive sat til afstem- 
ning i den rækkefølge, som de fremgår her. Forslag 10 
vil blive sat til afstemning som ét samlet forslag, men 
dirigenten har mulighed for at opdele forslaget, hvis 
det skønnes nødvendigt.

Efter generalforsamlingen vil forslagene blive sendt 
til urafstemning, hvis dette er besluttet på generalfor-
samlingen. Reglerne for beslutning om urafstemning 
kan læses i vedtægternes §8.
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Forslag 1: Regulering af kontingentet

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst: 
Alle kontingentsatser reguleres med 2% årligt i
den kommende generalforsamlingsperiode.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2018

Herunder ses nuværende kontingentsatser samt
disses udvikling med årlige stigninger på 2%. Bemærk 
at der i oversigten allerede er taget højde for forslag
2 vedr. dimittendkontingent. Hvis forslag 2 ikke ved-
tages, vil der ikke være et særligt dimittendkontingent 
fremadrettet.

2018 2019 2020 2021

1.746

1.398

1.050

873

1.398

582

1.050

873

3

873

1.050

87

87

582

174

1.781

1.426

1.071

890

1.426

594

1.071

890

3

890

1.071

89

89

594

177

1.817

1.454

1.092

908

1.454

606

1.092

908

3

908

1.092

91

91

606

181

1.853

1.484

1.114

926

1.484

618

1.114

926

3

926

1.114

92

92

618

185

Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge

Beskæftigelsesvilkår

Deltidsansat, ansat 8-30 timer pr. uge

Job med løntilskud, individuel sats

Job med løntilskud, lav sats

Ansat på Grønland

Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar

Ledig på individuel sats

Ledig på lav sats

Ledig med tabt dagpengeret

Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats

Barselsorlov med dagpenge

Dimittend

Studerende

Passiv, aktiv uden for bibliotekarforbundets område

Pensionist/efterlønsmodtager
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Baggrund:
Kontingentet har været holdt i ro siden 2010. I perioden 
siden da er priser og lønninger steget. Forbundet står i 
den situation, at der hvert år bliver færre medlemmer 
på grund af generationsskifte og dalende tilgang til or-
ganisationen. Organisationen går derfor en tid i møde 
med færre kontingentindtægter. 

Hovedbestyrelsen har drøftet denne problematik 
løbende igennem generalforsamlingsperioden og har 
søsat udviklingsprojektet, som skal forsøge at give svar 
på, hvor forbundet skal bevæge sig hen på lang sigt. 

På kort sigt har hovedbestyrelsen valgt 
•  at opretholde et højt aktivitetsniveau til gavn for 

medlemmerne 
•  at afsøge potentialer for tilgang af nye 

medlemsgrupper 
•  at styrke indsatsen med at påvirke arbejdsmarked og 

uddannelsessystem i en retning, der er gunstig for 
nuværende og nye medlemmer

Der er omkostninger forbundet ved at holde et højt 
aktivitetsniveau og samtidig udvikle organisationen. 
Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at kontingentsats- 
erne i perioden reguleres med 2% årligt for nogenlun-
de at følge pris- og lønudviklingen.

Der henvises i øvrigt til side 14 vedr. BF’s økonomi.

Forslag 2: 
Indførsel af dimittendkontingent

Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst: 
Der indføres en kontingentkategori for dimittender. 
Kontingentsatsen svarer til satsen for studerende og 
gælder i 6 måneder fra indmeldelsesdato. Indmeldelse 
skal ske senest 3 måneder efter dimission. 

Baggrund:
Når studerende afslutter uddannelsen og skal til at 
betale ordinært kontingent, står de ofte i en økonomisk 
usikker situation. Det kan blandt andet skyldes mangel 
på arbejde eller et tidsmæssigt gab mellem udbetal- 
ing af SU og udbetaling af dagpenge/løn. Samtidig er 
dagpengesatsen lavere for netop dimittender end for 
øvrige.

For at tiltrække og fastholde medlemmer i overgangs- 
perioden efter endt studie foreslår hovedbestyrelsen 
at indføre en særlig kontingentsats for dimittender, der 
svarer til satsen for studerende (pt. 87 kr. i kvartalet). 

En del andre organisationer, herunder Dansk Magis-
terforening og Forbundet Kommunikation og Sprog, 
har allerede lignende (eller delvis lignende) ordninger. 
En yderligere fordel ved dette forslag er således, at 
BF’s konkurrencesituation i dimissionsøjeblikket 
forbedres.

Hovedbestyrelsen valgte i foråret 2018 at indføre 
dimittendkontingent allerede med virkning fra som-
meren 2018. Med dette forslag ønskes generalforsam-
lingens godkendelse af hovedbestyrelsens beslutning.

Der henvises i øvrigt til side 14 vedr. BF’s økonomi.

Forslag 3: Ændring af forbundets
formålsparagraf til at inkludere
samfundspåvirkning (vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
§2 ”Forbundets formål er at varetage medlemmernes 
økonomiske, faglige, ansættelses-, uddannelses- og 
karrieremæssige interesser.”

Foreslås ændret til:
§2 ”Forbundets formål er at varetage medlemmernes 
økonomiske, ansættelses-, uddannelses-, karriere- 
mæssige- og faglige interesser.
Formålet er desuden at arbejde for at bevare og 
styrke adgangen til kultur, information og viden i 
samfundet.”

Baggrund:
BF er omgivet af forandringer – på arbejdsmarkedet, 
på studierne og demografisk. Det er forandringer, der 
umiddelbart påvirker medlemstilgangen negativt. Dis-
se forandringer er med til at understrege behovet for 
at påvirke omgivelserne i en retning, der er gavnlig for 
BF’s kommende medlemmer. Hovedbestyrelsen ønsk-
er, at BF i stigende grad forsøger at påvirke samfundet, 
herunder uddannelsessystem og arbejdsmarked, 
således at flest mulige bibliotekarer, informations-
specialister og kulturformidlere finder fodfæste på 
arbejdsmarkedet og får gode muligheder for at bevare 
og styrke befolkningens adgang til kultur, information 
og viden. I sidste ende vil BF som relevant organisation 
på denne måde også øge tilgangen af nye medlemmer.

Med indskrivningen i vedtægterne ønsker hoved-
bestyrelsen at understrege vigtigheden af forbundets 
samfundspåvirkende rolle. Hidtil har denne rolle alene 
været nævnt i BF’s mission.
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Forslag 4: Ændring af beskrivel- 
sen af BF’s organiseringsområde 
(vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
§3, stk. 1.d. ”Andre enkeltpersoner eller grupper 
beskæftiget med videnorganisering, kulturformidling, 
kulturforvaltning og kulturarvsbevaring, herunder 
cand.mag.er og cand.it’er, jf. forbundets overens- 
komster og aftaler.” 

Foreslås ændret til: 
”Andre personer beskæftiget med data, information, 
viden og kultur.”

Baggrund:
Tilgangen til BF forventes fortsat at være lavere end 
afgangen. Hovedbestyrelsen ønsker at forberede or-
ganisationen til – uden at kompromittere vedtægterne 
og med mindst mulig bureaukrati – at kunne optage 
medlemmer, som ikke har en traditionel faglig bib-
liotekarisk baggrund. Med den foreslåede ændring 
åbner vedtægterne for, at BF kan organisere alle, der 
arbejder med data, information, viden og kultur uanset 
uddannelse og arbejdsplads. Det er områder, der 
allerede nu binder medlemmerne sammen på tværs. 
Det er så op til BF’s politiske ledelse til enhver tid at 
beslutte, i hvilken grad og hvorledes denne ændring 
skal udmønte sig i en ændret kurs for hvervning.
 

Forslag 5: Ændring af betingelserne 
for udmeldelse efter en konflikt 
(vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
Følgende tekst tilføjes som §4, stk. 4: ”Ved udmeldelse 
kan et medlem ikke unddrage sig de forpligtelser, der 
påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår 
inden udmeldelse. Såfremt det senest samtidig med 
udmeldelsen er vedtaget at opkræve ekstraordinært 
bidrag til BF’s Aktionsfond, kan udmeldelse ske mod 
betaling af et kapitaliseret beløb op til 3 års ekstraor-
dinært bidrag til Aktionsfonden. Hovedbestyrelsen kan 
dispensere fra kravet om betaling af ekstraordinært 
bidrag til Aktionsfonden”.

Baggrund:
Hovedbestyrelsen ønsker at sikre organisationens 
økonomi efter en eventuel konflikt på arbejdsmarked- 
et, hvor BF’s medlemmer har været i strejke og/eller 
lockout, og hvor Aktionsfondens formue er reduceret 
som følge af udbetaling af konfliktunderstøttelse og/
eller kontingentnedsættelse/konfliktlån.

Forslag 6: Ændring fra 2- til 3-årige 
generalforsamlings- og valgperioder 
(vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
Første del af §8, stk. 1: ”Forbundets øverste myndighed 
er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsam-
ling finder sted hvert andet år i oktober eller november 
måned, således at valg til ny hovedbestyrelse kan være 
afsluttet inden den 20. december samme år.”

Foreslås ændret til:
”Forbundets øverste myndighed er generalforsamling- 
en. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert 
3. år i oktober eller november måned, således at valg 
til ny hovedbestyrelse kan være afsluttet inden den 20. 
december samme år”

og

§12, stk. 1: ”Valg af formand og de 10 direkte valgte 
medlemmer af hovedbestyrelsen sker ved elektronisk 
urafstemning for 2-årige perioder”.

Foreslås ændret til:
”Valg af formand og de 10 direkte valgte medlemmer af 
hovedbestyrelsen sker ved elektronisk urafstemning 
for 3-årige perioder.”

Baggrund:
Hovedbestyrelsen ønsker med 3-årige perioder at 
sikre, at der er bedre tid til politikdannelse, herunder 
tid til at følge op på Princip- og arbejdsprogram – 
Politisk strategi. Det tager noget tid for en ny hoved-
bestyrelse at sætte sig ind i hovedbestyrelsesarbej- 
det og de politiske emner, hvilket har været udtrykt 
gennem flere perioder af flere hovedbestyrelsesmed-
lemmer. 
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Forslag 7: Ændring af studerendes
vilkår i hovedbestyrelsen og af 
studerendes stemmeret 
i organisationen (vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
Det foreslås, at studerende fremadrettet sikres en 
fuldgyldig plads i hovedbestyrelsen, og at studenter-
medlemmer får stemmeret på generalforsamlingen og 
ved urafstemninger. 

§3
Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages:
a. Bibliotekarer, der ikke udfører eller står til rådighed 
for udførelse af bibliotekarisk arbejde i Danmark.
b. Studerende ved højere læreranstalter.
c. Seniorer, der er fratrådt arbejdsmarkedet.
d. Personer, der ikke omfattes af bestemmelserne om 
aktivt medlemskab, og som efter hovedbestyrelsens 
skøn bør tilbydes passivt medlemskab.

Det foreslås, at stk. 2 b. slettes, og at studerende i 
stedet får deres egen medlemskategori med tilføjelse 
af nyt stk. 4 og nyt stk. 5:

Stk. 4: Som studentermedlemmer optages studerende 
ved højere læreranstalter.

Stk. 5: Studentermedlemmer har stemmeret på 
generalforsamlingen, ved urafstemninger, ved valg af 
formand og ved valg af studentermedlem til hoved-
bestyrelsen. Studentermedlemmer er alene valgbare 
til posten som studentermedlem af hovedbestyrelsen.

Forslaget om at studerende skal have stemmeret 
ved urafstemninger gælder ikke urafstemninger om 
overenskomster eller overenskomstspørgsmål. Dette 
præciseres ved at ændre §6 stk. 2:
§6, stk. 2. Ved fornyelse eller indgåelse af overens- 
komster og tjenestemandsaftaler for det offentlige om-
råde afholdes en vejledende urafstemning om forhand- 
lingsresultatet på de nævnte områder. Urafstemning 
kan foretages elektronisk.

Foreslås ændret til:
§6, stk. 2. Ved fornyelse eller indgåelse af overens- 
komster og tjenestemandsaftaler for det offentlige om-
råde afholdes en vejledende urafstemning om forhand- 
lingsresultatet på de berørte områder. Urafstemning 
kan foretages elektronisk.

§10, stk. 2. Hovedbestyrelsen består af formanden og 
10 medlemmer valgt ved direkte urafstemning blandt 
forbundets medlemmer.

Forslås ændret til:
§10, stk. 2. Hovedbestyrelsen består af 12 medlem-
mer: Formanden og 10 medlemmer valgt ved direkte 
urafstemning blandt forbundets medlemmer (hvor 
studentermedlemmer dog alene kan stemme ved 
formandsvalget) samt et studentermedlem valgt ved 
direkte urafstemning blandt forbundets studentermed-
lemmer.

§10, stk. 7. En repræsentant valgt blandt Bibliotekar-
forbundets studentermedlemmer og en repræsentant 
valgt af forbundets personale har ret til at deltage i 
hovedbestyrelsens møder som observatører uden 
stemmeret, men med ret til at stille forslag. 

Foreslås ændret til:
§10, stk. 7. En repræsentant valgt blandt forbundets 
personale har ret til at deltage i hovedbestyrelsens 
møder som observatør uden stemmeret, men med ret 
til at stille forslag.

Baggrund:
Hovedbestyrelsen ønsker at sikre, at de studerendes 
stemme i BF er reel og markant.  

Forslag 8: Forslag om at tilføje 
mulighed for lederkollegier
(vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
Følgende stk. tilføjes §13:
Stk. 11. Medlemmer i ledende stillinger gives mulighed 
for at oprette et lederkollegium (eller tilsvarende 
netværk) med betjening fra forbundets sekretariat og 
økonomisk tilskud fra forbundet. Hovedbestyrelsen 
fastsætter de nærmere retningslinjer for lederkollegiet
(nuværende stk. 11 om Fagligt Landsmøde bliver nyt 
stk. 12)

Baggrund:
Hovedbestyrelsen ønsker, at BF fortsat er en organisa-
tion, hvor ledere kan se sig selv som medlem. Lederne 
er en medlemsgruppe, der kan have andre behov for 
f.eks. efteruddannelse, arrangementer, netværk etc. 
end resten af medlemmerne. Hovedbestyrelsen vil 
gerne give lederne plads og økonomi til at skabe deres 
egen platform i BF og håber med dette forslag, at der 
er ledere, der vil tage imod tilbuddet og være med til at 
skabe nye tiltag for ledere. 
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Forslag 9: Forslag om at give 
hovedbestyrelsen øget mulighed
for at indføre ekstraordinært
kontingent til Aktionsfonden
(vedtægtsændring)

§17, stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes på 
generalforsamlingen efter indstilling fra hovedbesty-
relsen. I hovedbestyrelsens indstilling skal der tages 
hensyn til medlemmernes forventede lønudvikling og 
den forventede prisudvikling på områder, der påvirker 
forbundets økonomi. Hovedbestyrelsen kan endvidere 
i ekstraordinære tilfælde pålægge samtlige medlem-
mer at indbetale et ekstraordinært bidrag til Aktions-
fonden, dog maksimalt et beløb svarende til en måneds 
medlemskontingent.

Foreslås opdelt i to og ændret til:
Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes på general-
forsamlingen efter indstilling fra hovedbestyrelsen. I 
hovedbestyrelsens indstilling skal der tages hensyn 
til medlemmernes forventede lønudvikling og den 
forventede prisudvikling på områder, der påvirker 
forbundets økonomi.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan - for samtlige medlem-
mer i en nærmere fastlagt periode - vedtage op-
krævning af ekstraordinært bidrag til BF’s Aktionsfond 
i forbindelse med - eller efter - strejke og lockout med 
det formål at genoprette Aktionsfondens økonomi efter 
en konflikt. Hovedbestyrelsen kan helt eller delvist 
undtage grupper af medlemmer for betaling af ekstra- 
ordinært bidrag til Aktionsfonden.

Baggrund:
I forbindelse med en strejke eller lockout (typisk 
efterfølgende), hvor Aktionsfonden udbetaler penge 
til medlemmerne, kan der blive behov for at op-
kræve ekstraordinært bidrag til Aktionsfonden. Jf. 
de nuværende vedtægter har hovedbestyrelsen 
mulighed for at opkræve, hvad der svarer til en måneds 
medlemskontingent. Yderligere opkrævning kræver 
en generalforsamlingsbeslutning. Hovedbestyrelsen 
ønsker at kunne agere agilt i en konfliktsituation og 
tage ansvar for at sikre organisationens fortsatte drift. 
Hovedbestyrelsen ønsker derfor at have mulighed for 
at indføre et ekstraordinært bidrag til Aktionsfonden i 
en nærmere afgrænset periode uden den i de nu-
værende vedtægter nævnte begrænsning. Bidragets 
størrelse og periodens længde vil altid skulle vurderes 
i den konkrete situation. 
 

Forslag 10: Diverse ændringsforslag
(vedtægtsændring)

Forslag 10A: §3, stk. 1 konsekvensrettes.
Det Informationsvidenskabelige Akademi ændres til 
Institut for Informationsstudier (INF).

Forslag 10B: §3, stk. 1.c.  udgår.
Ikke-faguddannede bibliotekarer, der er omfattet af 
forbundets overenskomster.
Udgår, da gruppen ikke længere eksisterer.

Forslag 10C: §3, stk. 2.d præciseres.
Personer, der ikke omfattes af bestemmelserne om 
aktivt medlemskab, og som efter hovedbestyrelsens 
skøn bør tilbydes passivt medlemskab.

Foreslås ændret til:
Personer eller grupper, der ikke omfattes af bestemmel-
serne om aktivt medlemskab, og som efter hovedbesty-
relsens skøn bør tilbydes passivt medlemskab.

Forslag 10D: §3, stk. 4 forenkles.
Optagelse af enkeltpersoner eller grupper på indtil 25 
personer skal godkendes af hovedbestyrelsen, hvis 
afgørelse kan ankes til generalforsamlingen. Optagelse 
af grupper på mere end 25 personer skal godkendes af 
generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:
Optagelse af personer eller grupper, der ikke opfylder 
kriterierne for medlemskab, skal godkendes af hoved-
bestyrelsen, hvis afgørelse kan ankes til generalforsam-
lingen.

Forslag 10E: §4, stk. 1 forenkles.
Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt (pr. brev eller 
pr. e-mail) til forbundet. 

Foreslås ændret til:
Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til forbundet. 

Forslag 10F: §5, stk. 4 præciseres.
Om eksklusion som følge af restance med betaling af 
medlemskontingent og ekstraordinære bidrag til Ak-
tionsfonden henvises til §17, stk. 6 og 7.

Foreslås ændret til:
Om eksklusion som følge af restance med betaling af 
medlemskontingent og/eller ekstraordinære bidrag til 
Aktionsfonden henvises til §17, stk. 6 og 7.
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Forslag 10G: Nyt §6, stk. 9 om ophavsret tilføjes.
Når det drejer sig om kollektiv forvaltning af ophavsret 
i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganisation-
er, overdrager medlemmerne en ikke-eksklusiv ret til 
forvaltning til Bibliotekarforbundet, som kan videregive 
mandatet til de relevante forvaltningsorganisationer, 
evt. via Akademikerne. Denne bestemmelse ændrer 
ikke på den aktuelle retsstilling vedr. Bibliotekarfor-
bundets ret til at forhandle og indgå overenskomster 
vedr. ansattes ophavsrettigheder.

Forslag 10H: §8, stk. 4 og stk. 7: Procent ændres
til brøk 20% ændres til 1/5.

Forslag 10I: §8, stk. 4: Frist for fremsættelse
af forslag om urafstemning forkortes. 
… Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal 
sendes til urafstemning, skal fremsættes inden gene- 
ralforsamlingens afslutning.

Foreslås ændret til:
… Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal 
sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved 
afslutning af behandling af vedtægtspunktet.

Forslag 10J: §9, stk. 1: Tilføjelse af skriftlighed i 
forbindelse med krav om ekstraordinær general-
forsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
hovedbestyrelsen og skal indkaldes, såfremt en tien-
dedel af de aktive medlemmer fremsætter krav herom 
med angivelse af forhandlingsemne.

Foreslås ændret til: 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
hovedbestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 1/10 af de 
aktive medlemmer skriftligt fremsætter krav herom 
med angivelse af forhandlingsemne.

Forslag 10K: Omformulering / forenkling af §9, stk. 2 
om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 
ugers varsel og senest 1 måned efter, at krav herom er 
tilgået forbundet.

Foreslås ændret til: 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 
senest 1 måned efter, at krav herom er tilgået forbundet.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 
2 ugers varsel.

Forslag 10L: §12, stk. 2: Indførsel af frist for opstilling 
til formandsposten.
Opstilling af kandidater til formandsposten og hoved-
bestyrelsesposterne sker på forbundets generalfor-
samling.

Foreslås ændret til:
Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsesposterne 
sker på forbundets generalforsamling. Frist for opstil- 
ling til formandsposten er 2 måneder forud for general-
forsamlingen

Forslag 10M: §12, stk.4 om offentliggørelse af valg 
forenkles.
Stemmeafgivning skal være foretages senest 2 uger 
efter iværksættelse. Valgets resultat offentliggøres 
straks på forbundets hjemmeside samt ved udsendelse 
af nyhedsbrev. Resultatet offentliggøres endvidere i 
forbundets blad.

Foreslås ændret til:
Stemmeafgivning skal være foretaget senest 2 uger 
efter iværksættelse. Valgets resultat offentliggøres 
straks på forbundets hjemmeside.

Forslag 10N: §12, stk. 6: Det tilføjes, at HB-kandidater 
automatisk er valgt, hvis der ikke er flere kandidater 
end antallet af poster.
Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved 
almindeligt flertalsvalg. Ved stemmelighed foretager de 
politiske revisorer lodtrækning.

Forslås ændret til:
Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved 
almindeligt flertalsvalg. Ved stemmelighed foretager de 
politiske revisorer lodtrækning. Er der kun opstillet det 
antal kandidater, der skal vælges til hovedbestyrelsen, 
er disse valgt uden valghandling.

Forslag 10O: §12, stk. 8: Dato for funktionsperiode og 
konstituering ændres.
Den nyvalgte hovedbestyrelse træder i funktion ved det 
konstituerende hovedbestyrelsesmøde, der afholdes 
inden den 20. januar. Formanden indkalder til det kon-
stituerende hovedbestyrelsesmøde.

Foreslås ændret til:
Den nyvalgte hovedbestyrelse træder i funktion pr. 
1. januar og konstituerer sig hurtigst muligt og inden 
udgangen af januar måned. Formanden indkalder til det 
konstituerende hovedbestyrelsesmøde.

Forslag 10P: §13, stk. 11: Omformulering af afsnittet 
vedr. Fagligt Landsmøde som følge af 3-årige perioder.
I ulige år afholder forbundet et Fagligt Landsmøde 
med det formål at give mulighed for drøftelse af 
ansættelsesmæssige, økonomiske, faglige og uddan-
nelsesmæssige forhold.

Foreslås ændret til: 
I hver generalforsamlingsperiode afholder forbundet et 
Fagligt Landsmøde med det formål at give mulighed for 
drøftelse af ansættelsesmæssige, økonomiske, faglige 
og uddannelsesmæssige forhold.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70



Del 2    Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2018   11   

Forslag 10Q §17, stk. 2: Præcisering af tekst 
om bidrag til Aktionsfonden.
Medlemskontingentet inkluderer bidrag til 
Aktionsfonden.

Forslås ændret til:
Medlemskontingentet inkluderer et 
eventuelt bidrag til Aktionsfonden.

Forslag 10R: §18, stk. 1: Tekstmæssig 
ændring som tager højde for, at det ikke 
nødvendigvis er en leder med titlen 
”direktør”, der leder sekretariatet.
Hovedbestyrelsen ansætter en direktør, som 
leder af forbundets sekretariat.

Foreslås ændret til:
Hovedbestyrelsen ansætter en leder til 
forbundets sekretariat, der forestår ledelsen 
under ansvar overfor hovedbestyrelsen.

Forslag 10S: §19, stk. 1: Ændring  
af ”blad” til ”fagmagasin”.
Hovedbestyrelsen ansætter en ansvars- 
havende redaktør til forbundets blad.

Foreslås ændret til:
Hovedbestyrelsen ansætter en ansvars- 
havende redaktør til forbundets fagmagasin.

Forslag 10T: §21, stk. 2: Ændring i for-
muleringen vedr. gyldighedsdato for 
vedtægtsændringer. Forslaget tager højde 
for, at ikke alle vedtægtsændringsforslag 
nødvendigvis sendes til urafstemning.
Vedtægtsændringer har efter vedtagelse 
ved urafstemning gyldighed fra første januar 
efter forslagets fremsættelse. Dog kan et 
andet ikrafttrædelsestidspunkt vedtages i 
forbindelse med urafstemningen.

Forslås ændret til:
Vedtægtsændringer har gyldighed fra 
1. januar efter forslagets fremsættelse. 
Dog kan et andet ikrafttrædelsestidspunkt 
vedtages i forbindelse med forslagets ved-
tagelse.



12   Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2018    Del 2

HOVEDBESTYRELSENS KOMMENTARER 
TIL BUDGETFORSLAG FOR 2019-2021

Budget
2020

Budget 
2019

Budget
2021

Forventet
2018

20.535.03820.805.920

90.000100.000

325.000

210.000

340.000

225.000

1.859.0001.859.000

1.170.0001.170.000

1.350.0001.350.000

25.539.03825.849.920

8.373.0908.264.088

7.351.917

2.937.324

7.360.801

2.698.832

4.618.5484.622.105

3.199.064

26.479.943

-940.904

-590.904

350.000

4.047.867

26.993.694

-1.143.774

-793.774

350.000

20.283.739

90.000

300.000

200.000

1.859.000

1.170.000

1.350.000

25.252.739

8.167.272

7.545.876

3.561.188

4.675.098

3.230.886

27.180.320

-1.927.581

-1.577.581

350.000

21.300.000

110.000

350.000

250.000

1.859.000

1.170.000

1.350.000

26.389.000

8.572.000

7.292.000

3.825.000

4.206.000

3.252.000

27.147.000

-758.000

-509.434

248.566

Kontingenter

Abonnenter

Stillingsopslag

Tekstsideannoncer

INDTÆGTER

OMKOSTNINGER

Diverse indtægter

Tilskud overført fra Aktionsfonden

Tilskud fra Akutfondsmidler

Indtægter i alt

Administration

Løn og arbejdsvilkår

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Kommunikation

Job og profession

Omkostninger i alt

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

RESULTAT BIBLIOTEKARFORBUNDET

Finansielle poster

*Via BF’s hjemmeside er det muligt at finde et mere detaljeret budget, som ligger til grund for budgetforslaget.
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Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse fremlægger 
hermed forslag til budget for 2019-2021 til vedtagelse 
på Generalforsamling 2018. Budgettet er det økonomi-
ske grundlag for forbundets virke og støtter som sådan 
op under virkeliggørelsen af den fremlagte politiske 
strategi for perioden, herunder de politiske fokusom-
råder. 

Indtægterne i budgettet kommer hovedsageligt fra 
kontingentet fra medlemmerne. Kontingentet foreslås 
reguleret med 2% årligt i den kommende periode. Der 
henvises i øvrigt til side 14, hvor den økonomiske situa-
tion beskrives. Udgifterne dækker dels forbundets drift 
fordelt på de 5 arbejdsområder, der omfatter forbund- 
ets faste organisation og dels konkrete beløb afsat til 
udvikling og nye initiativer. 

På generalforsamlingen kan der stilles spørgsmål 
til budgettet, ligesom der er mulighed for at foreslå 
ændringer. Vi opfordrer til at kontakte sekretariats-
chef Torben Jensen (toj@bf.dk / 38380625) forud for 
generalforsamlingen, hvis man har spørgsmål eller 
ændringsforslag til budgettet.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det 
forventede udgiftsniveau og med skelen til det hidtidige 
forbrugsmønster. Hvor det har givet mening, er udgift- 
erne pris- og lønreguleret.

Hovedbestyrelsen besluttede i foråret 2018 at nedsæt-
te kontingentet for dimittender i de første 6 måneder 
efter studieafslutning. Det er endnu for tidlig at måle 
effekten af dette, men de økonomiske konsekvenser 
(som ikke er tunge) er indarbejdet i det foreliggende 
budgetforslag. 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at afholde et to-dages 
Fagligt Landsmøde i hver generalforsamlingsperiode. 
I budgetforslaget er Fagligt Landsmøde budgetteret 
under Job og profession i 2019.

Næste generalforsamling er budgetmæssigt planlagt til 
at finde sted i 2021. Det er den primære årsag til, at det 
budgetterede underskud er noget højere dette år. General-
forsamlingen er budgetteret under Medlemsindflydelse og 
interessevaretagelse.

Det er desværre fortsat vanskeligt at sælge stillingsopslag 
og annoncer i Perspektiv, og budgettet er derfor forsigtigt 
på dette område. Anderledes positivt ser det ud mht. ind-
tægterne fra BF’s arrangementer, som forventes at ligge 
på et fortsat højt niveau.

Hovedbestyrelsen besluttede ved afslutningen af 2017 at 
dedikere en del af årets overskud til kommende IT-inve-
steringer. Den primære årsag til, at udgifterne til Admini-
stration er varierende, er netop disse forventede IT-inve-
steringer.

Finansielle indtægter er medtaget i budgettet som sæd-
vanlig, men er naturligvis behæftet med usikkerhed.
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ALDERSFORDELING BLANDT FULDTIDSBETALENDE MEDLEMMER
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Bibliotekarforbundet er kommet ud af 2016 og 2017 
med ganske pæne overskud, som har polstret organi-
sationen økonomisk. Overskuddene er fremkommet på 
baggrund af beslutninger om at lægge en del af driften 
over til Dansk Magisterforening og som en konsekvens 
af forsigtige økonomiske dispositioner.

Det har betydet, at BF har øget sin egenkapital og 
dermed står stærkere økonomisk. 

Samtidig står forbundet imidlertid i den situation, at der 
hvert år bliver færre medlemmer på grund af afgang 
fra organisationen, som ikke opvejes af nye indmeldel-
ser. Det er særligt gruppen af fuldt betalende medlem-
mer, der mindskes. 

Generationsskifte
En stor del af afgangen skyldes, at medlemmerne går 
på pension eller melder sig ud på grund af alder. 

Herunder ses den aktuelle aldersfordeling blandt fuld-
tidsbetalende medlemmer. Figuren kan give et indtryk 
af, hvor mange medlemmer der går på pension eller 
melder sig ud på grund af alder i de kommende år.

Aktuelt er gruppen af de 61-65 årige den største blandt 
BF’s medlemmer, der betaler fultidskontingent. I den 
gruppe forventes de fleste at gå på pension inden for 
de næste 5 år. Det forventes, at der frem til 2022 vil 
være en stigning i pensionsrelaterede udmeldelser 
fra BF. Derefter forventes de pensionsrelaterede 
udmeldelser at falde igen.

BF’S ØKONOMI
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INF: Institut for Informationsstudier (Københavns universitet)
IVA: Det Informationsvidenskabelige Akademi
SDU: Syddansk Universitet – Bibliotekskundskab og Videnskommunikation

Fra studentermedlem til fuldtidsbetalende

Antal optagne studerende
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Optagne IVA/INF

Optagne SDU

Optagne i alt

2015 2016

2018

2017

Studerende
Samtidig ses desværre en tendens til, at færre stu-
dentermedlemmer bliver fuldtidsbetalende medlem-
mer, hvilket illustreres i figuren herunder.  Samme 
faldende tendens ses i øvrigt, hvis ledige medregnes. 
Udviklingen flugter med, at der ses en tendens til 
flere udmeldelser blandt de studerende. Det skal dog 
nævnes, at organisationsgraden blandt studerende 
ikke er faldet.

Desuden ses der et fald i antal studerende på de ud-
dannelser, BF traditionelt har rekrutteret medlemmer 
fra. 

Herunder ses antallet af optagne på de 
uddannelser, BF fortrinsvis rekrutterer fra 
på nuværende tidspunkt. Figuren viser et 
faldende optag af studerende. Hvis dette 
bider sig fast, vil det alt andet lige medføre 
færre optagne i BF. Med til udviklingen 
hører dog blandt andet, at der er sket 
optagelsesmæssige ændringer på INF 
(f.eks et karakterkrav), hvilket kan få positiv 
betydning for frafaldet og dermed for BF.
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Kontingent og bundlinje
Medlemssituationen presser BF på den lange bane, 
hvor organisationen – alt andet lige - går en tid i møde 
med vigende kontingentindtægter. 

Med en årlig medlemstilbagegang på omkring 100 
medlemmer vil kontingentindtægterne blive ca. 
700.000 kr. mindre årligt. Hvert års reduktion 
bygger videre på forrige års reduktion, hvorfor de 
årlige underskud vil vokse eksponentielt. 

BF har pt. en egenkapital på ca. 16.5 mio. kr. Hvis 
Aktionsfondens formue tælles med, udgør den sam-
lede egenkapital godt 46 mio. kroner. Uden at røre 
ved Aktionsfondens formue er der således plads til 
underskud i en årrække. 

Hovedbestyrelsen har drøftet denne problematik 
løbende igennem generalforsamlingsperioden, og har 
derfor igangsat udviklingsprojektet, som skal forsøge 
at give svar på, hvor forbundet skal bevæge sig hen på 
lang sigt.

På den korte bane er der umiddelbart to veje at gå 
økonomisk. Den ene er at sætte ind med besparelser 
og nedskæringer. Den anden er at sætte alle sejl til og 
forsøge at påvirke udviklingen. Efter lange og grundige 
overvejelser, har hovedbestyrelsen valgt den sidste vej, 

at opretholde et højt aktivitetsniveau til gavn for med-
lemmerne, at forsøge at vende medlemsudviklingen og 
afsøge potentialer for nye medlemsgrupper og styrke 
indsatsen med at påvirke arbejdsmarked og uddannel-
sessystem i en retning, der er gunstig for nuværende 
og nye medlemmer.

Det koster at holde et højt aktivitetsniveau og samtidig 
udvikle organisationen. Derfor har hovedbestyrelsen 
foreslået, at kontingentsatserne i perioden reguleres 
med 2% årligt for at følge pris- og lønudviklingen, og at 
acceptere årlige underskud i den kommende general-
forsamlingsperiode.

Hovedbestyrelsen er af den opfattelse, at BF er øko- 
nomisk rustet til at kunne klare en periode med årlige 
underskud. Den er dog samtidig meget opmærksom 
på, at underskuddene ikke må blive for store, og at 
perioden naturligvis ikke skal være så lang, at orga- 
nisationen mister sin økonomiske pondus. 

I de kommende år er der derfor, i endnu højere grad 
end tidligere, behov for løbende at vurdere organi-
sationens økonomiske stabilitet og sikre, at der er 
sammenhæng mellem økonomi og de strategiske 
beslutninger.
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Aktionsfondens indtægter består af lejeindtægterne for 
udlejning af BF’s ejendom på Lindevangs Allé. I 2018 
blev opgørelsesmetoden af lejeindtægterne ændret, 
således at DM selv afholder udgifterne til drift og 
varme på Lindevangs Allé. Det betyder, at de budget-
terede lejeindtægter er lavere, hvilket modsvares af 
tilsvarende lavere direkte omkostninger. Dette er også 
årsag til faldende udgifter til skat fra 2018 til 2019.

Aktionsfonden overfører et årligt beløb på 1.170.000 kr. 
til BF’s drift. I budgettet er dette beløb holdt konstant i 
den 3-årige periode.

BF har betalt 1.000.000 kr. for indretning af lokaler på 
Lindevangs Allé. Beløbet afskrives over lejeperioden, 
som er 10 år og afspejler sig i budgettet med en årlig 
udgift på 100.000 kr.

Finansielle poster er en blanding af to modsatrettede 
poster. Dels betaler Aktionsfonden renter til BF (fordi 
Aktionsfonden teknisk set opbevarer BF’s værdipapirer) 
og dels modtager Aktionsfonden afkast på aktier og 
obligationer. Der er en forventning om stigende afkast. 
Forventningen er dog behæftet med usikkerhed.

Med det foreliggende budget vil Aktionsfonden have et 
mindre men stigende overskud gennem den kommende 
periode.  
 

HOVEDBESTYRELSENS KOMMENTARER 
TIL BUDGETFORSLAG FOR AKTIONSFONDEN 
2019-2021

Budget
2019

Godkendt Budget
2018

Budget
2020

Budget
2021

1.630.0001.997.000

-100.000-420.000

1.530.0001.577.000

-60.000-42.000

-1.170.000-1.170.000

-100.000-100.000

200.000265.000

50.000-220.000

250.00045.000

-25.000-200.000

225.000-155.000

1.660.000

-100.000

1.560.000

-60.000

-1.170.000

-100.000

230.000

150.000

380.000

-50.000

330.000

1.690.000

-100.000

1.590.000

-60.000

-1.170.000

-100.000

260.000

150.000

410.000

-50.000

360.000

Lejeindtægter

Direkte omkostninger

Bruttoindtjening

Andre eksterne omkostninger

Tilskud overført til BF’s drift

Indretning lejede lokaler

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Årets resultat før skat

Skat

Årets resultat
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VISION OG MISSION 

BF’s vision, mission og værdigrundlag udgør fundamentet for den politiske 
strategi. Samlet set danner disse et fælles ståsted for at vedligeholde og 
udvikle vores organisation og fællesskab.

Vision
BF ønsker at være den mest attraktive fagforening for bibliotekarer, infor-
mationsspecialister, kulturformidlere og akademikere, der arbejder med 
information, data, kultur og viden. Vi ønsker et stærkt professionelt netværk, 
der gør en synlig forskel.

Mission
BF’s formål er at styrke medlemmernes position og udvikling på arbejds-
markedet og varetage deres løn-, ansættelses- og uddannelsesmæssige 
samt faglige interesser. Forbundets formål er ligeledes at styrke og bevare 
det danske demokrati og den frie og lige adgang til information, viden og 
idéer i både samfund, virksomheder og organisationer.

VÆRDIER

Indsigt
BF rådgiver på baggrund af indsigt om arbejdsmarkedet for informations-
specialister og kulturformidlere. Denne indsigt opnår vi gennem analyser og 
indsamling af viden om de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet.

Fagligt fællesskab
BF faciliterer Danmarks største faglige fællesskab af mennesker, der er 
optaget af at styrke fagligheden på det biblioteks- og informationsviden- 
skabelige område.

Berigende resultater
BF’s mål er at skabe berigende resultater for medlemmerne. Det betyder, at 
vi bestræber os på, at ethvert møde med BF og medlemmet opleves værdi-
fuldt og berigende for medlemmet, fordi vi leverer såvel brugbare løsninger 
som gode oplevelser. 
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Bibliotekarforbundets politiske strategi for næste periode

Forord
 
Bibliotekarforbundets (BF’s) vigtigste formål er at sikre medlemmernes løn og ansættelsesvilkår, 
rådgive dem om arbejdsforhold og inspirere dem i deres arbejdsliv gennem ny viden og fagligt fæl-
lesskab. BF vil sikre og udvikle medlemmernes fremtidige rolle på arbejdsmarkedet og arbejde for 
bedre brug af og kendskab til deres kompetencer og viden gennem interessevaretagelse.

BF’s politiske strategi skal guide organisationens arbejde i næste periode. Der er udvalgt tre 
politiske fokusområder og sat en række politiske mål for perioden, som skal sætte retning for både 
hovedbestyrelsens og sekretariatets arbejde med at søge indflydelse, rådgive medlemmerne og 
udvikle aktiviteter og medlemstilbud. 

Vi vil i perioden omforme de strategiske, politiske mål til operationelle indsatser i form af hand- 
lingsplaner eller andre styringsværktøjer, der sigter på at bringe de politiske ambitioner i spil 
blandt medlemmerne og interessenterne. Du finder de politiske fokusområder på side 24.

BF søger som organisation løbende at udvikle sig i takt med, at medlemmernes faglighed og 
arbejdsmarked udvikler sig. Det gør vi for, at organisationen kan levere den bedste kvalitet. BF skal 
fortsat kendes på vores professionalisme og medlemsnære engagement. Det er derfor vigtigt at 
balancere det høje ambitionsniveau, denne politiske strategi afspejler, med en realistisk vurdering 
af, hvor BF bedst udnytter sine ressourcer til gavn for medlemmerne.
 
Den politiske strategis struktur

BF’s politiske strategi beskriver politikområder, dvs. bredere temaer, som BF i de kommende år vil 
arbejde med. BF vil opdatere bf.dk med handlingsplaner og projektbeskrivelser, så medlemmerne 
kan følge, hvordan strategien udmøntes.

Arbejdsformen med politikområder blev indført ved generalforsamlingen i 2016 for at fremme en 
højere grad af aktualitet og relevans i BF’s løbende arbejde og for at fremme den politiske debat i 
forbundet - både i hovedbestyrelsen og blandt medlemmerne. Samtidig giver denne arbejdsform 
bedre mulighed for løbende at tilpasse aktiviteterne til en omskiftelig politisk virkelighed. Formen 
har givet BF’s politiske arbejde en klarere retning og prioritering og videreføres derfor i denne 
politiske strategi.

Strategien beskriver ikke alt, hvad BF kommer til at beskæftige sig med i perioden. Ud over at 
understøtte de særlige politiske fokusområder, vil BF’s sekretariat som en del af den daglige drift 
levere serviceydelser, som konkret udmønter sig i rådgivning og vejledning om løn og ansæt-
telsesforhold, karriererådgivning, overenskomstforhandlinger, TR-uddannelse, arrangementer og 
netværk, kommunikation og fagmagasinet Perspektiv. Størstedelen af BF’s ressourcer anvendes til 
denne daglige drift, og dette arbejde udvikles løbende. 

Vi håber, at den politiske strategi vil give BF’s medlemmer og interessenter et indblik i BF’s  
kommende arbejde og den sammenhæng, det indgår i.

God læselyst.

På vegne af BF’s hovedbestyrelse,

Tine Segel
Formand 
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Baggrund

2017 og 2018 stod i fællesskabets tegn. Det store sammenhold og engagement omkring OK18 og 
BF’s meningsdanneruddannelse blev eksempler på, hvor meget vi kan flytte, når vi står sammen og 
finder ind til kernen af fællesskabet. Denne ånd og disse erfaringer vil BF videreføre i sit politiske 
arbejde i den kommende periode. 

Der er i BF et ønske om at skrue op for den politiske interessevaretagelse og markere sig stærkere 
på væsentlige politiske dagsordener. Under fokusområdet Stærk faglig stemme vil vi bygge videre 
på den lobby- og presseindsats, som karakteriserede 2017 og 2018, og vi vil arbejde målrettet for at 
synliggøre den samfundsværdi, medlemmerne har.

I sin politikudvikling vil BF derfor fokusere på at sætte den viden og de politiske mål, fag- og ansæt-
telsesgrupper har i spil. Et af de centrale resultater fra BF’s medlemsundersøgelse var, at BF skal 
blive bedre til at varetage interesser på områder, som betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. 
Derfor vil BF inddrage fag- og ansættelsesgrupperne med henblik på at finde frem til mærkesager, 
som medlemmerne bedre kan spejle sig i.

I 2017 meddelte kulturministeren, at hun ville se nærmere på biblioteksloven. Det bebudede ser-
vicetjek af loven og en arbejdsgruppe, der er nedsat til at se på forskningsbiblioteksområdet kan 
få stor indflydelse på de rammevilkår, BF’erne på folke- og forskningsbibliotekerne udøver deres 
faglighed inden for. Derfor ligger det BF på sinde, at medlemmerne får en stemme, der sikrer 
overensstemmelse mellem lov og praksis og ikke mindst viser de potentialer, der er inden for 
områderne. 

BF vil også markere fagligheden stærkere inden for en række strategisk vigtige områder. Det 
gælder eksempelvis uddannelsessystemet, hvor BF’erne spiller en væsentlig rolle i forhold til 
læring, informationssøgning og informationskompetencer, og hvor der er brug for, at BF arbejder 
for, at der samarbejdes på tværs af faggrupper. 

En anden dagsorden BF vil skabe opmærksomhed omkring er danskernes læselyst, der i dag ud-
fordres af ændrede medievaner. BF vil markere, hvordan læselyst er en væsentlig forudsætning for 
uddannelse, dannelse og sammenhængskraft. 

Også BF’ernes rolle i forhold til den digitale udvikling skal synliggøres. BF vil give bibliotekarerne 
en stemme i debatten om både dataetik og digital dannelse og synliggøre, hvordan BF’erne bidrag-
er til at løse aktuelle udfordringer i både den offentlige og private sektor ved at skabe overblik og 
systematik i data, sikre compliance og bygge bro mellem system og bruger. 

BF har i 2018 gennemført en arbejdsmarkedsanalyse. Den viser, at der er sket et markant skifte i 
branchen, som vil komme til at påvirke arbejdsmarkedet fremadrettet. Dels bevæger folkebiblio- 
tekerne sig i retning af også at blive kulturhuse, der rummer flere fagligheder og arbejder på nye 
måder. Dels har digitaliseringen medvirket til flere arbejdsopgaver inden for data, hvor især den 
private sektor forventer at få brug for flere medarbejdere til at løse disse opgaver.
 
Den udvikling stiller nye krav til BF’ernes kompetencer og jobmobilitet, hvilket der sættes fokus på 
under overskriften Karriere, kompetencer og arbejdsliv. 

Medlemsundersøgelsen fra 2017 viser, at BF’s medlemmer ikke skifter job særligt ofte, og at 
mange ikke har tiltro til, at de kan finde et nyt job, hvis de skulle blive ledige. Derfor vil BF give med-
lemmerne tro på egne evner og kompetencer og et sprog til at italesætte denne værdi. Det vil ikke 
for alle være et mål i sig selv at skifte job, men det er vigtigt, at man løbende udvikler sine kompe-
tencer og søger at få arbejdsopgaver, som kan give én nye muligheder i karrieren.

Derfor er det vigtigt, at BF skaber sin egen fagfaglige profil for kompetenceudvikling målrettet BF’s 
medlemmer. Mange BF’ere arbejder inden for nicher, hvor der er brug for særlig ny viden eksem-
pelvis om it-sikkerhed, records management og GDPR. Denne viden skal de kunne finde gennem 
BF.
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Netværksfagforening

BF vil være en netværksfagforening. Det betyder, at vi vil være et sted, hvor medlemmerne udover at få service fra 
sekretariatet også bruger hinandens viden og faglighed til at løfte både sig selv og hele faget. Det er en ambitiøs 
målsætning, fordi det kræver, at man bruger hinanden på tværs af sektorer og arbejdsområder.

For at lykkes med det, skal de positive erfaringer med medlemsinvolvering fra forrige periode bæres videre både i det 
politiske arbejde og i sekretariatet. Samtidig et det nødvendigt, at kommunikation i højere grad bliver en integreret del 
af de projekter og aktiviteter, der sættes i gang på baggrund af strategien.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I en årrække er lederstillinger i bibliotekerne ofte blevet besat af nye fagligheder. I BF mener vi, at 
faglig ledelse er et plus, og derfor vil vi understøtte de af vores medlemmer, der går ledervejen. 
For at skabe tilbud, der passer til denne gruppes behov, vil vi inddrage medlemmer i leder – og 
mellemlederstillinger for at italesætte værdien af den faglige ledelse og få bud på BF’s fremtidige 
varetagelse af lederområdet.

Endelig får BF et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der oplever, at deres arbejdsvilkår 
forringes på grund af knappe ressourcer på arbejdspladserne eller manglende kendskab til eller 
samarbejde om aftalerne omkring arbejdsvilkår. Men ansvaret for færre ressourcer må aldrig 
ende hos den enkelte. 

BF samarbejder med den øvrige fagbevægelse om at forbedre disse vilkår enten via overens- 
komstaftaler eller påvirkning af lovgivning. Denne indsats vil BF supplere med et øget fokus på  
at styrke den medlemsnære og lokale indsats. 

Det politiske fokusområde BF’ere i en ny tid er BF’s strategi for hvervning og fastholdelse. BF’s 
medlemstal er gennem en længere årrække faldet primært af demografiske årsager. Der er 
således brug for at bygge videre på de tiltag, som blev iværksat i 2017 og 2018 for at stabilisere 
medlemstallet og sikre BF som selvstændig organisation. 

Forventningen er, at optaget på de traditionelle uddannelser Institut for Informationsstudier på 
Københavns Universitet og Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet 
sammenlagt vil falde i de kommende år. Flere studerende skifter desuden studieretning under- 
vejs, og det har betydning for BF’s rekrutteringsgrundlag. Derfor er der brug for en indsats for at 
fastholde de studerende og særligt dimittender. BF kan spille en vigtig rolle i forhold til at hjælpe 
dimittender godt på vej i deres nye arbejdsliv, og derfor vil BF lave en målrettet indsats i forhold til 
denne overgang.

På bibliotekerne oplever man, at nye kolleger lige så vel kan være dimittender fra Institut fra 
Informationsstudier eller Bibliotekskundskab og videnskommunikation som fra en helt anden 
uddannelse. De mange nye fagligheder på bibliotekerne betyder, at BF fortsat arbejder for at 
være det naturlige valg for akademiske medarbejdere på bibliotekerne, selvom de har en anden 
uddannelsesbaggrund end bibliotekar DB eller cand. scient. bibl. Dette kræver et bredt udbud af 
relevante medlemstilbud og målgruppeorienteret kommunikation samt lokale tiltag og inddragelse 
af tillidsrepræsentanter.   

En kortlægning af tendenser på arbejdsmarkedet og medlemssituationen i BF viser, at det specielt 
er inden for det private arbejdsmarked, der forventes vækst i arbejdsopgaver for BF’s medlemmer 
fremadrettet. BF har hidtil ikke formået at øge sin organisationsprocent på det private arbejds-
marked, og BF vil derfor i den kommende periode have fokus på nytænkning i forhold til hvervning 
og fastholdelse af privatansatte medlemmer. BF’s særlige viden inden for områder såsom doku-
mentation, data og videnshåndtering betyder, at privatansatte hos BF kan få dels den specialisering 
og dels det faglige netværk, de har brug for. Dette skal nye tilbud i højere grad afspejle.
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Stærk faglig stemme

BF’s medlemmer spiller en vigtig samfundsmæssig rolle i forhold til en lang række områder - 
eksempelvis viden, dannelse, læring, oplysning, digitalisering, kultur og demokrati. BF vil i 2019 og 
2020 have et særskilt fokus på at løfte politiske dagsordener, hvor BF’ernes faglighed kan sættes 
bedre i spil til gavn for samfundet. 

Formål: BF vil gennem det eksterne politiske arbejde påvirke interessenter til 
i højere grad at medtænke BF’ernes kompetencer som en del af løsningen på 
væsentlige samfundsudfordringer. 

•  Vi vil være en professionel og løsningsorienteret samarbejdspartner for embeds- 
værk, ministre og andre aktører i forbindelse med servicetjek af biblioteksloven

Kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren har igangsat et såkaldt servicetjek 
af biblioteksloven og en arbejdsgruppe, der ser på fremtidens forskningsbiblioteker. BF vil i den 
forbindelse bidrage med viden og klare budskaber om den biblioteksudvikling, som BF gerne ser. 
BF vil arbejde for en rammelov, og for at bibliotekerne arbejder ud fra deres værdigrundlag og 
medarbejdernes faglighed.

•  Vi vil løfte fag- og ansættelsesgruppernes politiske dagsordener

Fag- og ansættelsesgrupperne er en hjørnesten i BF. Herfra skal vokse politiske idéer og initia-
tiver. Derfor vil BF i tæt samspil med bestyrelserne i fag- og ansættelsesgrupperne identificere 
de politiske dagsordener, der skal løftes og bredes ud til øvrige medlemsgrupper og eksterne 
interessenter.

•  Vi vil arbejde for, at BF’ernes kompetencer sættes i spil, som en rød tråd gennem 
uddannelsessystemet

I BF har vi en vision om, at bibliotekarers og informationsspecialisters faglighed skal være en inte-
greret og naturlig del af danskernes vej gennem uddannelsessystemet fra folkeskole til mellem-
lang eller videregående uddannelse. BF vil skabe synlighed om den centrale rolle, bibliotekarer bør 
spille i en tid med stort politisk fokus på uddannelse, livslang læring, digital dannelse og informa-
tionskompetencer.
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•  Vi vil sætte fokus på BF’ernes rolle i forhold til at fremme læselyst 

En rapport fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at der er sket et fald i børns fritids- 
læsning, og at bibliotekarerne i mindre grad opleves som inspirationskilde til læselyst. Samtidig 
er der et generelt fokus i den offentlige debat på de godt 600.000 læsesvage voksne. I BF mener vi, 
at det er vigtigt med faglige perspektiver på læselyst for alle, og at der i forhold til børns og unges 
læselyst er brug for et bredt samarbejde mellem skole, forældre og biblioteker for at vende ud-
viklingen. Derfor vil BF arbejde for at sætte børns og voksnes læselyst på den politiske dagsorden.

•  Vi vil fremhæve BF’ernes rolle i forhold til den digitale udvikling

Et af samfundets mest aktuelle udfordringer er håndtering, systematisering og analyse af data. Det 
er en udfordring, som BF’s medlemmer bidrager til at løse både i den offentlige og private sektor. 
BF’erne kan skabe systematik og overblik i data, sikre dokumentation og compliance, bygge bro 
mellem system og borger og være med til at løfte på vigtige emner som digital dannelse og data- 
etik. BF vil arbejde for at skabe synlighed om BF’ernes kompetencer inden for dette felt.
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Karriere, kompetencer og arbejdsliv

Karrierevejen i vores samfund er ikke lineær. Den enkelte må hele tiden finde retning og træffe 
valg om, hvilken vej man ønsker at gå. Medlemsundersøgelsen fra 2017 viser, at BF’erne har en lav 
jobmobilitet. Det har betydning for deres karrieremuligheder og i sidste ende også deres løn. Det 
betyder, at der er brug for en særlig indsats i forhold til medlemmernes jobsøgning og kompetence- 
udvikling og synliggørelse af, hvor de nye jobmuligheder er. Samtidig arbejder BF sammen med den 
øvrige fagbevægelse for at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår lokalt på arbejdspladsen både via 
overenskomstaftaler og påvirkning af relevant lovgivning. Men nogle af de aftaler, der indgås om ar-
bejdstid og arbejdsvilkår, er under pres eller udhules, når det kommer til den konkrete udmøntning. 
BF vil derfor øge kendskabet og samarbejdet omkring aftalerne lokalt på arbejdspladserne. 

Formål: BF vil understøtte medlemmernes kompetenceudvikling gennem 
hele arbejdslivet og bidrage til at øge jobmobiliteten blandt medlemmerne. 
BF ønsker at styrke bevidstheden om og mulighederne for at opnå fair 
arbejdsvilkår lokalt.

•  Vi vil inspirere medlemmerne til større jobmobilitet

Det er vigtigt løbende i sit arbejdsliv at tage stilling til, hvor man er på vej hen. BF ønsker at starte en 
dialog blandt medlemmerne om jobmobilitet og fordelene ved proaktivt at opsøge nye udfordringer. 
Enten ved at man får nye arbejdsopgaver på sin nuværende arbejdsplads, eller ved at man under- 
søger mulighederne på nye arbejdspladser eller i nye brancher. Derfor skal der være karrieretil-
bud, der passer til alle faser af arbejdslivet og de forskellige karrieresituationer, medlemmerne kan 
befinde sig i.

•  Vi vil tilbyde kompetenceudvikling inden for de områder, hvor BF’erne gør en forskel

I BF mener vi, at den største tryghed, man kan have i sit arbejdsliv, er viden om de kompetencer, 
som arbejdsmarkedet har brug for, og mulighed for løbende at tilegne sig dem. Derfor vil BF fortsat 
udvikle efteruddannelse og kursusaktiviteter, som led i at styrke medlemmernes employability. Vi 
vil tilbyde kurser inden for en række af de områder, hvor BF’erne gør en forskel, og hvor vi kan finde 
nicher, hvor der er en bredere interesse, et politisk fokus på at synliggøre den forskel, BF’erne gør 
eller et behov for mere efteruddannelse.

•  Vi vil synliggøre karrieremuligheder på det private arbejdsmarked 

Det største vækstpotentiale i forhold til jobs til informationsspecialister og kulturformidlere findes 
i den private sektor. Det viser en arbejdsmarkedsanalyse, som BF har fået udarbejdet. Derfor vil BF 
arbejde for at synliggøre karrieremuligheder på det private arbejdsmarked og understøtte medlem-
merne i at synliggøre deres kompetencer og faglighed i den private sektor.
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•  Vi vil understøtte lederne i deres karriere 

BF vil være et fællesskab, som understøtter de medlemmer, der vælger en lederkarriere. Derfor 
vil vi inddrage lederne i udarbejdelsen af nye tilbud, som passer til denne gruppes behov ved at 
nedsætte et lederudvalg bestående af medlemmer i mellem- eller lederstillinger, der kan iden-
tificere vigtige problemstillinger og udviklingspotentialer, så værdien af den faglige ledelse bliver 
italesat, samt komme med input til BF’s fremtidige varetagelse af lederområdet. 

•  Vi vil styrke den medlemsnære og lokale indsats særligt i forbindelse
med fair planlægning af og honorering af skæve arbejdstider

I BF mener vi, at medlemmer skal honoreres for faktisk udført arbejde, også når det sker hjemme 
som forberedelse, eller hvis man står til rådighed for vagter uden for normal arbejdstid. BF vil give 
medlemmerne viden om de aftaler og regler, der er gældende om arbejdstid, fordi arbejdstid og fair 
arbejdsvilkår har indflydelse på trivsel og muligheden for at harmonere arbejdsliv med familie og 
fritidsliv. Som forberedelse til OK21 vil BF afdække dette område. 

•  Vi vil arbejde for, at konsekvenserne af færre ressourcer ikke ender hos
den enkelte

Mange års fusioner, samarbejdsaftaler og nedskæringer betyder, at der i dag er en uholdbar 
normering på mange arbejdspladser, hvor opgaver og ressourcer ikke hænger sammen. Dette 
påvirker trivsel og arbejdsmiljø. BF vil derfor via sine rådgivningstilbud og samarbejde med tillids- 
og arbejdsmiljørepræsentanter sætte fokus på, hvordan disse forhold kan ændres, således at 
ansvaret for et sundt arbejdsmiljø ikke placeres hos den enkelte men sker i et samspil mellem 
ledelse, kolleger og arbejdsplads. 
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BF’ere i en ny tid

Der er flere udviklingstendenser, som BF må tage bestik af i sin strategi for hvervning og fastholdelse. For 
det første bliver der færre traditionelle stillinger for BF’erne i det offentlige, mens der er vækstmulighed-
er i det private og nye typer stillinger i det offentlige.  For det andet ansættes der i dag flere forskellige 
fagligheder på bibliotekerne. For det tredje har de uddannelser, som BF rekrutterer fra, ændret karakter 
samtidig med, at faggrænserne på det akademiske arbejdsmarked udviskes. Den udvikling må BF favne 
ved at hverve blandt en bredere skare af uddannelsesprofiler samt sikre nye tilbud og målrettet kommu-
nikation, der kan fastholde især studerende og privatansatte.

Formål: BF vil være en fagforening, der passer til den udvikling, der sker på 
arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren og i organisationsverdenen. 

•  Vi vil fastholde medlemmer ved at udvikle nye tilbud og være mere opsøgende i vores 
kommunikation

BF’s medlemsundersøgelse viste, at der er brug for fokus på, at alle BF’ere føler, at de får noget for deres 
kontingent. Derfor vil BF på baggrund af en kortlægning af BF’s tilbud, som blev foretaget i seneste peri-
ode, sikre, at der er relevante tilbud til alle medlemsgrupper, og at de markedsføres rigtigt til medlem-
merne.

•  Vi vil have et særskilt fokus på hvervning og fastholdelse i den private sektor

En arbejdsmarkedsanalyse, BF har fået foretaget, viser, at der vil være et øget behov for medarbejdere 
med kompetencer inden for blandt andet dokumentation, data og videnshåndtering i den private sektor. 
Denne specialisering i opgaver og kompetencer vil BF favne i sine tilbud til medlemmerne ved siden af 
rådgivning om løn- og ansættelsesforhold, samt have et stærkt fokus på kompetenceudvikling, special-
isering og netværk i forhold til fastholdelse og hvervning af privatansatte.  

•  Vi vil understøtte dimittenderne ved at bygge bro til arbejdsmarkedet

Det er svært for BF’s dimittender at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og der kan være brug for særlig 
rådgivning, når man begynder i sit første job. Derfor skal BF understøtte dimittenderne via rådgivning om 
karriere og jobsøgning samt give dem viden om arbejdsmarkedet og BF’s rolle. Allerede eksisterende 
tilbud skal desuden styrke jobsøgningen og overgangen fra at være studerende til at være på arbejds-
markedet. 
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•  Vi vil hverve andre fagligheder på folkebibliotekerne end dem, vi normalt
organiserer

BF’s arbejdsmarkedsanalyse viser, at der i fremtiden bliver færre job på det traditionelle arbejds-
marked. Desuden ansættes der i højere grad akademiske medarbejdere med en anden uddan-
nelsesbaggrund, end den BF traditionelt har organiseret. Den udvikling vil BF favne ved at være det 
naturlige faglige fællesskab for akademiske medarbejdere på folkebiblioteket. 

•  Vi vil drøfte, hvilke fagligheder BF skal organisere 

Set i lyset af faldende medlemstal og forandringer i organisationsverdenen er der brug for at gen- 
overveje BF’s position som fagforening og interesseorganisation. Derfor vil BF igangsætte en 
dialog med medlemmerne med henblik på at beslutte, hvad fremtidens BF’ere arbejder med og er 
uddannet som, og hvordan foreningen bevarer sin relevans for den enkelte, samtidig med at fæl-
lesskabet bliver bredere. Desuden skal der igangsættes en drøftelse om, hvilken position BF skal 
have i et organisationslandskab i forandring. 
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Anvendelse af den politiske strategi i praksis

BF’s politiske strategi udmøntes i en løbende dialog mellem politikere og sekretariat i form af konkrete 
handlings- og aktivitetsplaner, der tydeligt afspejler de politiske målsætninger. Det er hovedbestyrelsen, 
der har det formelle ansvar for prioriteringerne. 

Hovedbestyrelsen vil i sin prioritering følge en række pejlemærker for at sikre, at forbundets aktiviteter 
har relevans for medlemmerne, understøtter forbundets politiske strategi og harmonerer med forbund- 
ets vision, mission og værdier. Pejlemærkerne er formuleret som spørgsmål, som både hovedbestyrelse 
og sekretariat kan besvare i politiske drøftelser og i udviklingen er konkrete indsatser. Pejlemærkerne 
er samtidig en mulighed for at skabe gennemsigtighed om baggrunden for beslutninger, der træffes i 
hovedbestyrelsen.

I konstitueringen vil hovedbestyrelsen desuden understøtte gennemførelsen af de politiske fokusområder 
ved at nedsætte et udvalg for hvert af de politiske fokusområder. Disse udvalg består af bestyrelsesmed-
lemmer og bistås af repræsentanter fra sekretariatet. I udvalgene prioriteres den detaljerede politiske 
drøftelse af de konkrete projekter, der igangsættes for at udmønte den politiske strategi.

Pejlemærker

Hvordan understøtter indsatsen BF’s politiske målsætninger og fokus?
BF har i perioden tre politiske fokusområder, som forbundets aktiviteter skal understøtte udfoldelsen af. 
Når konkrete initiativer sættes i gang, vil BF overveje, i hvilket omfang de lever op til de målsætninger, 
der findes i den politiske strategi, og om de harmonerer med BF’s værdier om at levere viden, indsigt og 
berigende resultater til medlemmerne.

Hvordan imødekommer indsatsen medlemmernes behov og ønsker?
Kendskab til medlemmernes ønsker og behov er afgørende for BF. Derfor arbejdes der løbende på at 
identificere disse gennem undersøgelser, fokusgrupper og lignende. Denne viden skal hjælpe hovedbesty-
relsen til at tage stilling til, i hvilket omfang konkrete aktiviteter og initiativer opleves som relevante for 
medlemmerne – enten som samlet gruppe eller for udvalgte målgrupper. 

Rummer indsatsen mulighed for medlemsinvolvering?
Det faglige fællesskab og medlemsinvolvering er nogle af grundstenene i BF. Medlemmernes deltagelse 
og indsats er vigtig i forhold til både at beskrive udfordringerne, pege på løsningerne og afgive mandat til 
handling. Derfor vil BF vurdere, om en given aktivitet rummer gode muligheder for at engagere og invol-
vere medlemmerne i det faglige arbejde.

Rummer indsatsen mulighed for partnerskab med andre aktører?
Gode samarbejder og partnerskaber er vigtige for BF. Det giver bedre mulighed for at nå sine mål, når 
flere aktører stiller ressourcer og kompetencer til rådighed for hinanden i forhold til en fælles sag. Derfor 
vil BF overveje mulighederne for at indgå partnerskaber med relevante aktører og interessenter, når det 
er til gavn for medlemmerne.  

Hvordan er forholdet mellem ressourcer og udbytte?
BF vil i prioriteringen af forskellige aktiviteter overveje, hvordan forbundets ressourcer bruges bedst 
muligt, set i forhold til det forventede og ønskede resultatet. 
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BF’s kerneydelser 

Ud over at understøtte de politiske fokusområder arbejder sekretariatet som en 
del af den daglige drift med at levere serviceydelser, som konkret udmønter sig i.

Rådgivning og vejledning om løn og ansættelsesforhold

Karriererådgivning

Overenskomstforhandlinger

TR-uddannelse og -understøttelse

Arrangementer og netværk

Kommunikation 

Fagmagasinet Perspektiv

Størstedelen af BF’s ressourcer anvendes således til daglig drift i form af
servicering af medlemmerne. Dette arbejde pågår og udvikles løbende.

De forskellige områder udvikles i forhold til forskellige målgrupper blandt med-
lemmerne, de samfundsmæssige dagsordener samt nye værktøjer og teknologier. 
Alle medlemmer uanset sektor og stillingsbetegnelse kan finde medlemstilbud og 
-fordele, som passer til netop dem.
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BF’s udviklingsprojekt

BF står i de kommende år overfor en række udfordringer, der kalder på nogle strategiske valg. En af 
udfordringerne består i, at den potentielle medlemsskare forandres - som følge af ændringer i uddan-
nelserne, på bibliotekerne og på det private arbejdsmarked. Det er derfor ikke på forhånd givet, hvilken 
uddannelse og hvilke job, BF’s medlemmer og potentielle medlemmer besidder i fremtiden. 

Derfor besluttede hovedbestyrelsen på sit møde i juni 2017 at igangsætte et udviklingsprojekt, der 
dels skal afklare udfordringerne og dels udstikke mulige retninger for organisationen. Udviklingspro-
jektets indhold vil danne udgangspunkt for nogle af de politiske drøftelser på generalforsamlingen, og 
hovedbestyrelsen vil efterfølgende arbejde videre med resultaterne herfra.

Hovedbestyrelsen har i udviklingsprojektet blandt andet forholdt sig til forskellige scenarier for den 
samfundsmæssige og organisationsmæssige udvikling, og BF har fået udarbejdet en arbejdsmarkeds- 
analyse, der siger noget om, hvordan arbejdsmarkedet har udviklet sig, og hvordan det vil udvikle sig 
fremadrettet.

Ultimativt skal udviklingsprojektet besvare spørgsmålet: Hvem skal BF organisere om 5-10 år?
Og herunder

•   Hvilken organisation skal BF være for at kunne organisere disse medlemmer, og hvordan bliver BF 
sådan en organisation?

Som arbejdsspørgsmål inddrages desuden følgende spørgsmål, som også kan være med til at sætte 
rammen for drøftelserne på generalforsamlingens kreative proces:

•   Hvad er vilkårene for små organisationer som BF i fremtiden, og hvad skal være kernen i BF’s arbejde?

•   Skal BF sigte efter at udbygge samarbejdet med andre organisationer yderligere eller måske 
undersøge mulighederne for at fusionere?

På generalforsamlingen får medlemmerne mulighed for at drøfte ovenstående spørgsmål sammen med 
de emner, der har materialiseret sig fra den Qvest, der har været gennemført forud for generalforsam- 
lingen.

Hovedbestyrelsen lægger allerede på generalforsamlingen op til nogle vedtægtsændringer vedr. grund- 
læggende spørgsmål om organisationen, herunder formålsparagraf og beskrivelse af organiseringsom-
rådet. Det er spørgsmål, som hovedbestyrelsen har behandlet i dybden, og som derfor er klar til at blive 
behandlet formelt af generalforsamlingen allerede nu.

I den nye generalforsamlingsperiode vil hovedbestyrelsen arbejde med resultaterne af medlemsdrøftel-
serne fra generalforsamlingen og på den baggrund forsøge at lægge op til yderligere beslutninger om 
organisationens fremtid. Afhængig af beslutningernes omfang vil hovedbestyrelsen overveje at indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling. 

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



Del 2    Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2018   35   

Medlemmerne inddrages i QVEST og åben drøftelse

Til generalforsamlingen inviterer BF til en åben drøftelse med medlemmerne, der giver mulighed for at generere og 
dele idéer og spørgsmål om forbundets fremtid og udvikling. 

I ugerne før generalforsamlingen er alle tilmeldte medlemmer blevet inviteret til at deltage i en såkaldt Qvest, der er 
en digital stafet bestående af værdiskabende spørgsmål. Dermed gives plads til medlemmernes mange spørgsmål, 
ideér, tanker og overvejelser om BF’s fremtid og potentialer. Disse spørgsmål bliver udgangspunktet for workshop-
pen på selve generalforsamlingen lørdag den 10. november. 
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