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HB-MØDE 

Tid: Onsdag d. 16. december 2020, kl. 10.30 – 16.30 (HB egen tid 16.10-16.30) 

Til stede: Formand Tine Segel, Næstformand Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix, Jacob Holm Krogsøe, 

Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, Martin Schmidt Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Sarah 

Elizabeth Hvidberg, Gitte Andersen, Ditte Hillebrand Mortensen (referent), Anette Lerche, 

Sabrine (Perspektiv-repræsentant), Helle Fridberg (medarbejderrepræsentant), Anders 

Grønbæk, Niels Bergmann (til punkt 1). 

Sted:  https://us02web.zoom.us/j/85745055884 

Mødeleder: Tine Segel 

Ordstyrer:  Tine Segel + chatfunktion  

0. Den aktuelle coronasituation

Kort redegørelse fra formand Tine Segel: 

Situationen omkring Corona ændrer sig fra dag til dag. Forbundet prioriterer arbejdet på de indre linjer – og 

melder løbende ud til medlemmerne omkring vejledninger, retningslinjer og aftaler. Bl.a. er der igen 

indgået en fælleserklæring.  

Anders Grønbæk supplerer med, at Kulturministeriets Q&A fra d. 15. december er en udførlig beskrivelse 

af, hvordan bibliotekerne kan agere, og konstaterer, at offentlige ansatte skal sendes hjem, hvis de ikke 

varetager vitale funktioner.  

Tine Segel: Vi formidler den viden vi har, og vi mener, det skal være trygt for borgere og ansatte. Vi 

anerkender de frustrationer, der er blandt medlemmerne, og at der er forskel fra kommune til kommune. 

Vi er nødt til at leve med, at bibliotekerne har forskellige tilbud.  

Tine Segel: I det nye år skal vi slå et slag for den digitale formidling, som bibliotekarerne kan varetage ved at 

arbejde hjemme. Arbejdet i et fysisk bibliotek er ikke den eneste legitime måde at arbejde på. 

Et medlem har spurgt, om Forbundet vil melde noget mere kontant ud om, at bibliotekerne bør lukke ned. 

Andre medlemmer er glade for, at bibliotekerne kan opretholde dele af deres service.  

Konklusion: HB bakker op om den eksisterende linje. Forbundet vil fortsat søge indflydelse, løbende 

kommunikere om de officielle retningslinjer og opfordre til dialog og det at bruge TR og AMR.  

https://us02web.zoom.us/j/85745055884
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1. Fagligt landsmøde

Niels Bergmann redergør for, hvordan Fagligt Landsmøde kan afholdes virtuelt i april, da det ikke er muligt 

at mødes til en stor fysisk konference.  

Blandt bestyrelsen peger flere på, at nogle medlemmer måske ikke vil deltage, når det ikke er fysisk, og de 

spørger, om arrangementet ikke helt skal aflyses. Andre slår på, at det er positivt at afprøve et digitalt 

arrangement. Der peges på at indslag, der lægges i arbejdstiden, skal være relevante, så medlemmerne kan 

deltage i arbejdstiden med arbejdsgivers accept.  

Konklusion: HB godkender, at Fagligt Landsmøde afholdes over flere dage som et digitalt arrangement i 

april. Forretningsudvalget vil løbende blive inddraget og orienteret af sekretariatet.  

2. Budgetrevision

Budgetrevision forelægges til endelig godkendelse af HB. 

Konklusion: HB godkender budgettet for 2021.  

3. OK-21 – mundtlig status

Punktet er fortroligt.

4. Politisk strategi

Der foreligger en tidsplan i indstillingen, der tager højde for både politisk strategi og fokus på øget politisk 

interessevaretagelse.  

Der afholdes seminar den 10. og 11. marts, hvor også sekretariatet deltager den første dag. 

Konklusion: HB godkender tidsplanen. 

5. Interessentanalyse

Sekretariatet vurderer, at det vil være et centralt næste skridt i relation til udviklingen af KI’s politiske 

interessevaretagelse og Hovedbestyrelsens forslag til strategi for 2022-2024, at der iværksættes en 

interessentanalyse. Analysens resultater forventes at kunne præsenteres for Hovedbestyrelsen på strategi-

seminaret den 10.-11. marts 2021. 

 Konklusion: HB godkender, at der afsættes ressourcer til interessentanalysen. 
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6. Grundfortælling

I forbindelse med navneprocessen indledte Forbundets administrative og politiske ledelse i slutningen af 

2019 et forarbejde til den grundfortælling, der skal understøtte etableringen af det nye navn samt afspejle 

den retning, Forbundet udvikler sig i. Grundfortællingen er udarbejdet i samarbejde med 

kommunikationsbureauet The Central, der også hjalp med selve navneprocessen.  

Forarbejdet mundede ud i et udkast til en grundfortælling, der nu skal drøftes og vedtages politisk i 

forbindelse med det igangværende arbejde med at styrke Forbundets interessevaretagelse.  

Ekstern konsulent Henrik Røjgaard introducerer til begrebet grundfortælling ved at fortælle, at en 

grundfortælling dels er et internt ledelsesværktøj, dels et fundament under den eksterne kommunikation. 

Den samler og beskriver det strategiske, taktiske og operationelle i en samlet fortælling. Den skaber 

identitet, retning, engagement og genkendelighed. 

HB drøfter grundfortællingen. Bl.a. peges der på, at man ønsker en opprioritering af fagforeningsdelen – 

under overskriften – en moderne fagforening, og at man skal være opmærksom på at favne den klassiske 

medlemskerne. Der efterlyses flere beskrivelser af medlemmernes virke, fx kuratering, validering og digital 

dannelse, lige som flere ord bliver diskuteret, bl.a. ’bibliotekar’. Det foreslås, at ’Faglig Rådgivning’ erstattes 

med f.eks. ’Fagligt Bolværk’. Også ord som ’kamp’, ’tryghed’ og ’tillid’ er væsentlige. Ligesom formuleringer 

såsom ’Vi kæmper for… ‘ og ’Vi ønsker… ‘ vil virke stærkt.  

Blandt andre tilføjelser foreslås mere om pension og at fagforeningsbeskrivelsen udfoldes i bulletform. Og 

der peges på, at i afsnittet Viden og holdninger er teksten omkring medlemmer med dyb viden så fluffy, at 

den bør udgå, ligesom ordet selvfølgelig i sidste spalte under løn og arbejdsvilkår også bør udgå.  

Generelt vurderer HB, at grundfortællingen kommer godt rundt om faget og ser sig favnet. Flere peger dog 

på, at der skal arbejdes lidt med tonen i dele af teksten, og at der gerne må kortes lidt, f.eks. er 

medlemstallet ikke væsentligt at få med. Omvendt skal der tilføjes arbejdet omkring faggrupper, 

ansættelsesgrupper og kursusvirksomhed i budskabshierarkiet.   

Konklusion: Sekretariatet og Henrik Røjgaard samler op på input til teksten. HB beslutter desuden at bruge 

midler på at få input til grundfortællingen fra udvalgte interessenter. 

Nedlæggelse af faggruppen META 

Orientering: Bestyrelsen var kørt træt og følte sig ikke hørt i Forbundet, herunder i forbindelse med 

oprettelsen af faggruppen Data Science. Der var en virtuel afstemning og et flertal stemte for at nedlægge 

faggruppen; 5 ud af 9 deltagere stemte for nedlæggelsen. Midlerne for faggruppen overgår til Forbundet.  

Konklusion: Hovedbestyrelsen bakker op om METAs beslutning om nedlukning, om end det er ærgerligt. I 

det kommende år vil Hovedbestyrelsen tage en drøftelse omkring faggrupperne.  



Forbundet Kultur Referat HB-møde 16. december 2020
og Information 

4 

7. Orienteringspunkter

8.1 Nyt fra AC og AKA

Foruden OK-21 bliver der nedsat et udvalg ang. ligestilling i AC i forlængelse af, at FH har trukket sig fra 

arbejdet omkring fælles 8. marts. Forbundet Kultur og Information bakker op og vil deltage i arbejdet i AC 

på politisk og sekretariatsniveau, og det vil vurdere ressourceforbruget, når kendskabet til udvalgets 

opgaver kendes nærmere.  

8.2 Meddelelser 

Eventuelle meddelelser udsendes skriftligt efter mødet. 

8.3 Broen til Fremtiden 

Orientering om positionspapirer inden for uddannelse og landbrug. 

8.4 Vidensindsamling og Interview med private virksomheder 

Orientering om vidensindsamling ved ekstern journalist. 

8.5 Orientering fra sekretariatet 

Ulla Thorborg går på pension d. 18/12 efter 21 år i Forbundet.  

Tanja Kruse startede d. 1. december og er i proces med at overtage Ullas opgaver.  

Sekretariatet er i gang med at udvikle den nye afdeling, og derfor vil der i januar være et nyt jobopslag efter 

en ny juridisk konsulent, da Helle Fridbergs stilling ændres til at blive overvejende analytisk. 

Ny fagpolitisk konsulent tiltræder 1. marts. 

Der er blevet ansat en vikar for Gitte Holm, Tessy Irene Jakubczyk, foreløbigt indtil midten af januar.  

8. Referat FU 30.11.2020

Intet til referatet. 

9. Eventuelt

Intet til eventuelt. 


