
Dagsorden for BITA’s bestyrelsesmøde 
Mandag den 10.12. 18, kl. 10:00–15:00 

Akademikertårnet, mødelokale 2 i stuen, Lindevangs Allé 2 
 
Dagsorden Forberedelse Referat/beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
 Godkendt 

2. Godkendelse af referat 
fra sidste møde 
 

 Godkendt 

3. Økonomi, herunder: 
- budgetstatus 
- kasserer og bogføring 
 

Ole fremlægger Ole refererer fra mødet med BITA’s tidligere kasserer og 
giver en budgetstatus. 
Egenkapital pr. juni 2018 er 25.000 kr. BITA ansøger BF om 
15.000 kr. til temadag/generalforsamling. Temadagen skal 
være udgiftsneutral. Regnskabet er nu overdraget til 
kasserer Ole Laursen 
Nyt punkt 3. a:Hvordan med BF i fremtiden: Er BF en 
selvstændig fagforening om 3 år – og hvis ikke, hvilken 
betydning vil det kunne få for faggrupperne i BF? 
 
  

 
4. BITA’s Temadag og 

generalforsamling d. 14.3.19 
- status 
- program? 
- budget? 
 

Rubina fremlægger Planlægning af Temadag/GF torsdag den 14. marts 2019 
kl.9.30-16.00 i Odense Rådhus. 
Rubina giver en status og kan oplyse, at Jane Jegind har 
meldt afbud. 
Oplægsholdere og gæster foreslås og diskuteres. 
GF bliver afholdt sidst på dagen og arbejdsprogram for 
kommende periode lægges på Facebook i god tid før GF. 
Rubina og Lillan er ansvarlige for GF overordnet. 
Bente for forplejning og lokaler. 
Ole for økonomien. 
Berit og Charlotte står for et oplæg til beretning og 
arbejdsprogram.  



  
5. Studietur 

- status 
- har vi råd til den? 
 

Charlotte B. og Lillan 
fremlægger 

Snak om evt. medlemsstudietur til Oslo udskydes til første 
bestyrelsesmøde efter GF. Charlotte B. laver et udkast, som 
vil foreligge til GF. 

GF, herunder: 
- status 
- ajourføring af 
medlemslisten 
- fremlæggelse af 
arbejdsprogram og 
involvering af vores 
medlemmer forud for GF  
 

Charlotte B. og Berit 
fremlægger 

Se punkt 4 

6. Verdensbiblioteket, herunder 
orientering fra møde med KB 
i Århus 
 

Lillan fremlægger Lillan og Charlotte refererer fra møde med Statsbiblioteket 
ved Else Refstrup, Eva Fahnøe Buch og Erik Hofmeister. 
Musikken er desværre ikke længere en del af 
Verdensbibliotekets tilbud. Det beklager vi i BITA. 

7. Ansøgning til 
faggruppetilskud 
- hvem gør hvad? 
 

 Berit ansøger om faggruppetilskud. 

8. Next Library-konferencen, 
DOKK1, 2.-4. juni 2019 
 

 Vi skal være opmærksomme på Next Library-konferencen, 
DOKK1, 2.-4. juni 2019 

9. Møder i 
nordisk/internationalt regi 
BITA skal være opmærksom 
på? 
 

 8. maj er der møde i Nordisk Biblioteksnetværk i KBH 
9. maj er der konference om digitale materialer og formidling 
til sproglige minoriteter – også i KBH  

10. Evt.  
 

  

 


