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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 11. december 2019, kl. 11.30 - 17.00 
   (Frokost kl. 11.30 – 12.00  og Politiker tid kl. 16.45 – 17.00) 
   Middag kl. 18.00 på Zeleste, Store Strandstræde 6, København K. 
     
 
Deltagere:    Tine Segel, Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Daniel Ackey, Gitte 

Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, 
Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen og Sarah Elizabeth 
Hvidberg  

   
Torben Jensen, Anette Lerche, Sabrine Mønsted, Karin V. Madsen (punkt 
4 og 5) og Gitte Holm (referent)  

 
 
Afbud:   Rikke Blaabjerg, Helle Friberg (medarbejderrepræsentant) og Bruno 
   Pedersen (sekretariatet) 
 
 
Sted:   Akademikerhuset, mødelokale 5, 4.sal 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 

 
Dagsordenspunkter: 
 

1. Navneproces – opsamling 
 
2. Budgetrevision 

 
3. Temadrøftelse interessevaretagelse 

 
4. Procedure for evt. revision af BF’s forhandlingsorganisation 
 
5. Udvidet optagelsesgrundlag 
 
6. Godkendelse af forslag til ændringer i faggruppernes tilskudsmodel 
 
7. Forslag om nedlæggelse af Fælles Medlemsklagenævn mellem DJ, KS og BF 
 
8. Perspektiv 2020 
 
9. Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde 2019 
 
10. Aktuelt 

 
11. Orienteringspunkter 

 
11.1 Meddelelser 
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11.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse 
 

11.3 Orientering fra sekretariatet 
 

12. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 30. oktober 2019 
 
13. Eventuelt 

 
 

1. Navneproces – opsamling  
 
 Punktet er fortroligt. 
 
  
 2. Budgetrevision 
 
 TOJ orienterede om, at der er udarbejdet udkast til budget for 2020 jf. budgetrevision.  
  
 Der er foretaget en række ændringer i budget 2020 i forhold til det 3-årige budget, som 
 generalforsamlingen vedtog i 2018, da der er ændringer i de forventede aktiviteter. 
 Eksempelvis er Fagligt Landsmøde, der er budgetteret til 1. mio. kr.,  flyttet fra 2019 til 
 2020, den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2020 inkl. omkostninger 
 i forbindelse med navneskifte er budgettet til 600.000 kr., og Digital Humanist, der er 
 budgetteret til 100.000 kr., er flyttet fra 2019 til 2020. 
 
 Der er budgetteret med et underskud på 1,8 mio. kr. i det reviderede budget i forhold til 
 et underskud på 600.000 kr. i det oprindelige budget. 
 

I det reviderede budget er poster for lønomkostninger i sekretariatet samt vedligeholdelse, 
drift og udvikling forhøjet jf. de reelle omkostninger, da posterne tidligere har været 
underbudgetteret, så der er ikke tale om pludselige lønstigninger.  
 
Under Samarbejdsaftale med DM er nogle udgifter flyttet over på IT-kontoen.  

 
 Kontorhold er bl.a. nedjusteret grundet lavere forbrug i 2019, da de driftsmæssige 
 udgifter til bl.a. porto, print og telefoni er faldet væsentligt.  
 
 Kontingent til AC er faldet dels grundet optagelse af nye organisationer i AC og dels 
 grundet et faldende medlemstal i BF. 
 
 Hvervning og fastholdelse er forhøjet til 500.000 kr. grundet omkostning på 100.000 kr. til 
 afvikling af Digital Humanist. 
 
 Udgift til bladproduktion falder, da redaktionen har besluttet at udgive ét blad mindre i 
 2020, hvilket der orienteres om under dagsordenens punkt 8. 
 
 Under diverse indtægter er BF/KL projektet budgetteret med 250.000 kr.  
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen godkendte budgettet for 2020. 
 
 
3. Temadrøftelse interessevaretagelse  

 
 Anette Lerche sagde, at hovedbestyrelsen skulle drøfte interessevaretagelse og tilkendegive, 

hvor den ønsker et særligt fokus og et højere niveau af interessevaretagelse.   
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 Tine Segel nævnte, at drøftelsen skal give hovedbestyrelsen et fælles grundlag, og 

prioriteringen kan bruges som et redskab til, hvordan vi overordnet skal beskæftige os med 
det både politisk og sekretariatsmæssigt.  

 
 Anette Lerche sagde endvidere, at det på generalforsalingen i 2018 blev godkendt, at udvide 

forbundets formålsparagraf i vedtægterne så det fremgår, at formålet er at arbejde for at 
bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet. Formålsparagraffen 
er den overordnede ramme, som sekretariatet arbejder ud fra. 

 
 BF varetager medlemmernes interesser bredt, og BF’s sekretariat interessevaretager både 

direkte i forhold til eksempelvis kurser, medlemsrådgivning, medlemstilbud etc. og indirekte, 
hvor BF søger at påvirke strukturer og aktører i samfundet for at styrke medlemmernes 
position ved eksempelvis debatindlæg, publikationer, undersøgelser, deltagelse i møder, 
netværk, konferencer etc. 

 
 Tillidsrepræsentanter, faggrupper, ansættelsesgrupper etc. er BF’s forlængede arm og 

interessevaretager på forbundets vegne. 
 
 Den politiske interessevaretagelse søger indflydelse og arbejder for et politisk mål, arbejder 

strategisk med PR/den offentlige mening og arbejder organiseret for at påvirke interessenter. 
 
 I takt med besparelser på de traditionelle institutioner, den digitale udvikling etc. udvides BF’s 

område for interessevaretagelse. I forhold til de besparelser, der har været i flere kommuner i 
den senere tid, skal BF være med til at slås for vigtigheden og værdien af biblioteker og 
bibliotekarer. I forhold til den digitale udvikling skal BF interessevaretage indenfor dataetik og 
være et forsvar for dannelsesbegrebet.  

 
 Interessevaretagelse skal holdes op imod pejlemærkerne i den politiske strategi jf. udbytte 

vs. ressourcer, samarbejder, medlemsinvolvering etc. 
 
 Sekretariatet har identificeret 10 områder for interessevaretagelse, hvor der lægges op til en 

drøftelse af områdernes vigtighed, og hvor meget BF kan rykke området ved at skrue op for 
sin indsats, og hvem ændringen kommer til at gavne. Nogle af de 10 områder løfter flere 
områder på én gang jf. eksempelvis Open Access og Fra Google til Grundighed. 

 
 Anette Lerche pointerede, at hovedbestyrelsen også skal diskutere konsekvenser, hvis BF 

ikke interessevaretager på et givent område. 
 
 Hovedbestyrelsen blev fordelt i grupper og drøftede de 10 områder. 
 
 Gruppe 1: Andreas Damsbo Brix, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen og Nikoline Dohm 

Lauridsen. 
 
 Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at de vigtigste områder var Ledelse, Jobskabelse, Indirekte 

data og digitalisering samt FN’s Verdensmål. 
 
 Gruppe 2: Daniel Ackey, Gitte Andersen, Martin Schmidt-Nielsen og Tine Segel. 
 
 Tine Segel nævnte Kompetenceudvikling, FN’s Verdensmål, Arbejdsmarkedspolitik og 

Bibliotekspolitik 
 
 Gruppe 3: Jacob Holm Krogsøe, Jette Fugl og Sarah Elizabeth Hvidberg. 
 
 Sarah Elizabeth Hvidberg mente Bibliotekspolitik, Arbejdsmarked og fagforening samt 

Jobskabelse. Gruppen mente, at punkterne Uddannelse, læring og folkeoplysning, Data og 
digitalisering samt Dannelse og kultur var kernefaglighed for formidling af den. 



Bibliotekarforbundet Referat HB 09:19 Sagsnr. 18-2376 
  11. december 2019 
 Godkendt 

4 
 

 
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse på Bibliotekspolitik området skulle øges. 
 
 Daniel Ackey sagde, at området er særegent for os. Det er der ikke andre, der varetager som 

BF. 
 
 Tine Segel nævnte, at der skal være fuld fokus på bibliotekspolitik, og det er ikke kun 

omkring folkebibliotekspolitik. Det er et stort arbejdsmarked, og interessevaretagelse kan ske 
på flere plan gennem samarbejder, medlemsinddragelse og på sekretariatsniveau. 

 
 Sarah Elizabeth Hvidberg sagde biblioteker som arbejdsplads for bibliotekarer. 
 
 Jette Fugl mente, at det handler om indhold og medarbejdere. Det er vigtigt, at sekretariatet 

har viden om det faglige i forhold til, hvordan det skal kommunikeres. 
 
 Tine Segel sagde, at BF har viden og holdning til indhold. 
 
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse omkring Jobskabelse skulle øges. 

Fokus er på nye områder, det brede arbejdsmarked, nye samarbejdspartnere, men det 
rammer dog kun nogen – et bestemt arbejdsmarked. 

 
 Nikoline Dohm Lauridsen mente, at prioritering også afhænger af, hvordan de øvrige 

interessevaretagelsesområder prioriteres. Der skal være fagligt indhold for at øge 
interessevaretagelse på området. 

 
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse omkring Arbejdsmarked og fagforening 

skulle øges. 
 
 Gitte Andersen sagde, at de i hendes gruppe havde skruet en lille smule op for 

interessevaretagelsen. Vi skal dog være opmærksomme på, hvor vi lægger vores 
ressourcer. BF samarbejder med andre organisationer, der har de samme interessser, så vi 
må også kunne forvente, at organisationer med flere ressourcer end BF, kan tage vores 
dagsordener med i forhold til at interessevaretage på et givent område. BF skal fokusere og 
være skarpe på de dagsordener, der er helt særlige for BF. 

 
 Jette Fugl var enig i, at det skal overvejes, om BF har dagsordener, som andre kan varetage 

for os. På møde i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 19. november orienterede AC’s 
formand bl.a. om arbejdet med Akademikernes nye strategiske fokus med en grundfortælling 
og pejlemærker for Akademikernes politiske indsatser. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 
kommer til at udmønte nogle af disse strategiske pejlemærker. Hvordan italesætter vi vores 
strategiske pejlemærker i BF – det skal tænkes samlet og kommunikativt. 

 
 Anette Lerche nævnte, at BF har deltaget i opmandsmøder omkring forhandlingsret for nye 

uddannelser. 
 
 Sarah Elizabeth Hvidberg sagde, at hun eksempelvis ikke er overenskomstansat og heller 

ikke har en tillidsrepræsentant på sin nuværende arbejdsplads, så hun syntes, der også skal 
være fokus på familie politik, arbejdsliv inden pension etc. 

 
 Tine Segel pointerede, at det handler om, hvad vi som forbund skal prioritere, og hvad vi kan 

have af samarbejder med bl.a. Akademikerne. Vi er med til at løfte en dagorden ved at 
deltage i eksempelvis Del din Løn. Interessevaretagelse og prioritering kræver nyanceret 
nytænkning  

 
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse omkring Uddannelse, læring og 

folkeoplysing skulle øges. 
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 Jette Fugl var enig med Sarah Elizabeth Hvidberg i, at punkterne Uddannelse, læring og 
folkeoplysning, Data og digitalisering samt Dannelse og kultur har en sammenhæng og 
indeholder kernekompetencer. 

 
 Jacob Holm Krogsøe mente, at grad af prioritering er afhængigt af, hvem BF i fremtiden skal 

rekruttere. Det skal være en identitetsfortælling. 
 
 Tine Segel mente, at interessevaretagelse på området skal øges lidt. BF’s medlemmer 

arbejder indenfor uddannelsessektoren, som en del af deres arbejdsområde. BF har fin 
kontakt til Kulturministeren men skal have mere kontakt til Uddannelses- og 
forskningsministeren. 

 
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse omkring Data og digitalisering skulle 

øges. 
 
 Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at hun ofte møder en holdning om, at man ikke har en 

holdning til det område. Området hænger også sammen med dannelse og kultur. 
 
 Jette Fugl var enig med Nikoline Dohm Lauridsen. Der er jobskabelse i Data og digitalisering, 

og mange biblioteker har båret data og digitalisering frem. 
 
 Tine Segel var enig med Nikoline Dohm Lauridsen i, at nogle medlemmer kan mangle 

begejstring for teknologi. 
 
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse omkring Dannelse og Kultur skulle være 

på nuværende niveau. 
  
 Jette Fugl nævnte, at der arbejdes på at få faggrupper til at udtale sig og deltage i debat 

omkring dannelse og kultur. 
  
 Anette Lerche spurgte, hvorfor interessevaretagelse omkring Kompetenceudvikling skulle 

øges. 
 

Andreas Damsbo Brix sagde, at der var opstod et tomrum, da Biblioteksskolens 
uddannelsesafdeling lukkede. BF afholder arrangementer jf. bl.a. Records Manager og 
Digital Manager, men hvor kan kompetenceudvikling ellers opdyrkes. BF kunne opfordre 
eksterne aktører om at gå sammen og afholde arrangementer/kurser. 

 
 Martin Schmidt-Nielsen nævnte, at Faggrupperne er et netværk, og deltagelse i netværket er 
 kompetencegivende, så det skal forbundet understøtte. 
 
 Jette Fugl mente, at der er megen kompetenceudvikling på arbejdspladserne, som kunne 
 anvendes af BF. Vi skal prøve at afdække området. 
 

Andreas Damsbo Brix syntes, at BF skal tilbyde introduktion til konkrete arbejdsopgave til de 
medlemmer, der ikke har en biblioteksfaglig baggrund – og dette skal også gælde for ledere. 

 
 Tine Segel nævnte, at BF enten skal vise vejen til kurser eller gøre chefer opmærksom på, at 
 BF gerne vil facilitere kurser. 
 
 Martin Schmidt-Nielsen syntes dog ikke, at det er BF’s opgave. Det er ikke hands-on kurser 
 men teoretiske kurser. 
 
 Konklusion: 
 

Hovedbestyrelsen arbejder videre med punktet på møde den 24. januar 2020. Der skal 
etableres kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og indgås nye partnerskaber 
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med eksempelvis DEA. Dér vil vi gerne have mere indflydelse. 
 
 
4. Procedure for evt. revision af BF’s forhandlingsorganisation  
 
 Karin V. Madsen deltog under punktet og orienterede om, at BF’s forhandlingsorganisation 

bl.a. beskriver, hvor skillelinjen er mellem, hvad der forhandles af BF centralt, og hvad der 
forhandles af den lokale tillidsrepræsentant.  

 
 Forhandlingsorganisationen har ikke været revideret siden 2007. 
 
 I afsnittet ”BF’s tillidsrepræsentanter varetager forhandlinger for:” er bibliotekarer ændret til 

menige medlemmer, og specialister er udgået. Det er desuden tilføjet, at 
tillidsrepræsentanter varetager forhandlinger for mellemledere med mindre det er aftalt med 
TR og den pågældende, at det er BF centralt, der varetager forhandlingen. 

 
 I forhold til sætningen ”Mellemledere, der ikke har forhandlingsretten i forhold til egne 

ansatte, såfremt det er aftalt med den pågældende og med TR, at det er BF centralt, der 
varetager forhandlingen” sagde Karin V. Madsen, at tillidsrepræsentanterne er blevet spurgt, 
om der har været problemstillinger forbundet med dette, hvilket de ikke har ment.  

 
 I afsnittet ”BF centralt varetager forhandlinger for:” er medlemsgrupperne opdelt og særskilt 

beskrevet. Privatansatte medlemmer, der ikke er ansat på en overenskomst samt 
Studerende er tilføjet. Omkring studerende afhænger omfanget dog af en konkret vurdering 
samt hvilken overenskomst, den studerende måtte være ansat på. 

 
 Tine Segel ønskede, at der tilføjes en note, der forklarer, at ”menige medlemmer” er 

medlemmer uden personaleansvar. 
 
 Karin V. Madsen foreslog at ændre ”menige medlemmer” til medarbejdere. 
 
 Konklusion: 
 
 Sekretariatet tilretter dokumentet omkring BF’s forhandlingsorganisation og sender det ud til 

hovedbestyrelsen til orientering og endelig godkendelse. 
 
 
5. Udvidet optagelsesgrundlag – GF 2018  
 
 Punktet er fortroligt. 
 
   
6. Godkendelse af forslag til ændringer i faggruppernes tilskudsmodel  
 
 Tine Segel orienterede om, at forretningsudvalget drøftede punktet på møde den 2. 

december 2019 og indstiller, at hovedbestyrelsen godkender ændringer i faggruppernes 
tilskudsmodel. 

 
 Den nye tilskudsmodel tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som 

faggrupperne har besvaret og givet udtryk for ønsker til ændringer af standardvedtægter og 
administrative forhold.  

 
 Ændringerne i den nye tilskudsmodel imødekommer ønskerne om færre administrative 

opgaver og mindre planlægningsarbejde samt faggruppernes udfordringer med at få nok 
deltagere til deres arrangementer. Fremover vil sekretariatet stå for planlægning af 2 årlige 
fællesarrangementer, hvortil der afsættes 85.000 kr., og der vil stadig være en aktivitetspulje, 
som faggrupperne kan søge midler fra til egne arrangementer. 
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 I den nye tilskudsmodel vil der desuden ydes tilskud på 15.000 kr. til opstart af nye 

faggrupper. 
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen godkendte ændringerne i faggruppernes tilskudsmodel.  
 
 
7. Forslag om nedlæggelse af Fælles Medlemsklagenævn mellem DJ, KS og BF 
 
 Andreas Damsbo Brix orienterede om, at Fællesklagenævnet bestående af repræsentanter 

fra Dansk Journalistforbund, Forbundet Kommunikation & Sprog og BF, tager stilling til 
klager fra forbundenes medlemmer over det pågældende forbunds afgørelser og 
sagsbehandling. 

 
 Der har i alt været behandlet 5 klagesager i Medlemsklagenævnet, hvoraf de fleste sager har 

vedrørt klager i forhold til Dansk Journalistforbund.  
 
 Det er et tidskrævende arbejde for alle parter, og Forbundet Kommunikation & Sprog har 

besluttet at trække sig ud af Medlemsklagenævnet af ressourcemæssige årsager. Andreas 
Damsbo Brix og Karin V. Madsen har ligeledes talt om arbejdsmængde i forhold til 
ressourcer. 

 
 Idéen med et Medlemsklagenævn er god, men det handler også om prioritering, og Andreas 

Damsbo Brix anbefalede, at BF også trækker sig ud af Medlemsklagenævnet. Fremover vil 
medlemsklager kunne behandles i hovedbestyrelsen og overdrages til en advokat, som vil 
udarbejde en indstilling til afgørelse i sagen.  

 
 Tine Segel sagde, at hun også har haft talt med formanden for Kommunikation & Sprog 

omkring deres udtrædelse af Medlemsklagenævnet. Det er vigtigt, at vi i BF internt sender en 
medlemsklagesag videre til en advokat som beskyttelse af vores medlemmer. 

 
  
 Andreas Damsbo Brix var enig i, at det er vigtigt at medlemsklager videresendes til en 

advokat. Det vil for medlemmerne desuden være muligt at anke en hovedbestyrelses-
beslutning. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen fulgte sekretariatets indstilling om, at BF trækker sig ud af 

Medlemsklagenævnet. 
  
 
8. Perspektiv 2020  
 
 Anette Lerche deltog under punktet og orienterede om, at redaktionen har besluttet at 

Perspektiv fra 2020 skal udgives 10 gange i stedet for de nuværende 11 gange om året. 
 
 Ændringen skyldes bl.a. ressourceforbrug på redaktionen til kommunikation og 

interessevaretagelse, at nr. 10 og 11 udgives med to ugers mellemrum, og at det vil betyde 
en mindre besparelse på Perspektiv. 

 
 Konklusion: 
 
 Beslutningen om årligt at udgive 10 numre af Perpektiv fra 2020 blev taget til efterretning. 
 



Bibliotekarforbundet Referat HB 09:19 Sagsnr. 18-2376 
  11. december 2019 
 Godkendt 

8 
 

 
9. Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde 2019  
 
 Hovedbestyrelsen evaluerede bestyrelsesarbejdet i 2019. 
 
 
10. Aktuelt  
 
 Punktet blev ikke behandlet. 
 
 
11. Orienteringspunkter  
 
 
 11.1 Meddelelser 
  
 Tine Segel orienterede om, at Forbrugerrådet Tænks bestyrelse har besluttet, at 

Forbrugerrådet Tænk ingår i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, 
Erhvervsstyrelsen og Industriens Fond om at udvikle en mærkningsordning for it-sikkerhed 
og ansvarlig dataanvendelse, og er blevet inviteret til at indstile to medlemmer af bestyrelsen 
til mærkningsordningen. Tine Segel har på BF’s vegne indstillet Tine Weirsøe, direktør for 
Scandinavian Information Audit, til posten, og Forbrugerrådet Tænks bestyrelse besluttede 
på møde den 5. december at udpege Tine Weirsøe.  

   
  
 11.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel har meldt afbud til bestyrelsesmøde i Akademikerne den 16. december grundet 

deltagelse i ansættelsessamtaler til stilling som direktør i Forbrugerrådet Tænk. I øvrigt er 
beslutning om kontingent nedsættelsesmodel udsat. 

 
 Den 12. december deltager Jette Fugl i FUU-møde (Forsknings- og Uddannelsesudvalget).  
 
 Den 19. november var Jette Fugl til møde i VBU (Vækst- og Beskæftigelsesudvalget). På 

mødet var der nogle interessante diskussioner omkring strategi indenfor det akademiske 
arbejdsmarked. En del peger på BF.  

  
 Tine Segel har desuden deltaget i opmandsmøde i Akademikerne vedr. grænsedragning jf. 

Data Science. Forhandlingsretten gik til DM i stedet for BF. Det er vigtigt, at BF får afprøvet 
det og vil også forsøge at få forhandlingsretten vedr. kandidater i Børnelitteratur fra Aarhus 
Universitet.  

 
  
 11.3 Orientering fra sekretariatet 
   
 Torben Jensen orienterede om, at Rådgivning og Forhandling har drøftet muligheden for at 

indskrænke telefonvagtordningen for at frigive ressourcer i afdelingen. Punktet vil blive 
behandlet i hovedbestyrelsen i det nye år. 

 
 Sekretariatet er p.t. ved at forberede den ekstraordinære generalforsamling i januar samt at 

afvikle medarbejderudviklingssamtaler. 
 
 BF/KL-projektet starter op pr. 1. januar 2020, hvor projektkleder Jan Holmquist tiltræder. 

Projektansættelsen løber til den 30. september 2020.  
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12. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 30. oktober 2019  
  
 Ingen bemærkninger. 
 
 Referat fra forretningsudvalgsmøde den 2. december 2019 lægges i First Agenda/Prepare, 

når det er godkendt. 
 
 
13.  Eventuelt  
 
 Intet at berette. 
 
 
 Politikertid kl. 16.45 – 17.00 
 

 
 


