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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 14. april 2021, kl. 12.00 – 17.00 
         
    
Deltagere:    Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix (indtil pkt. 9), Gitte 

Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Jette Fugl, Julie Arndrup, Kristine Sofie 
Højen (punkt 1,2,9,10 og 11), Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm 
Lauridsen, Rikke Blaabjerg, Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg 
(medarbejderrepræsentant)  

   
Torben Jensen, Anders Grønbæk, Anette Lerche, Sabrine Mønsted, 
Tanja Bjørn og Gitte Holm (referent) 

 
 
Sted:  Virtuelt møde - https://us02web.zoom.us/j/84796646659 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Torben Jensen 
 
 

 
 

1. Opfølgning på strategidrøftelser, HB-seminar den 10. og 11. marts 2021 
 
2. Interessevaretagelse 
 
3. Årsregnskab 2020 
  
4. Stillingtagen til opnåede forhandlingsresultater ved OK’21 
 
5. Medlemsstatus 
 
6. Nedsættelse af Kandidatudvalg 
 
7. Vedtægtsændringer 
 
8. AKA Lønsikring 
 
9. Orienteringspunkter  
 
 9.1 Meddelelser 
   
 9.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 

9.3 BITA – Kommissorium for videreførelse af det Nordiske Biblioteksnetværk for 

Integration 

9.4 Orientering fra sekretariatet 

 10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 22. februar og den 23. marts 2021  
 
11.  Eventuelt   
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1. Opfølgning på strategidrøftelser, HB-seminar den 10. og 11. marts 2021  
 

På hovedbestyrelsesseminaret den 10. og 11. marts tog drøftelserne udgangspunkt i de 
politiske fokusområder og vi-vil pinde i den nuværende Politiske Strategi, og der var 
tilslutning til, at sekretariatet arbejder videre med fire temaer i den Politiske Strategi 2022 – 
2024. 
 
De fire temaer er: En stærk, engagerende faglig stemme – et meningsfuldt arbejdsliv i 
balance – deltagende, faglige netværk – et fagligt kompas i den digitale transformation. 
Overskrifter på fokusområder er p.t. tematikker og ikke konkrete overskrifter. 
 
Den Politiske Strategi 2022 – 2024 vil blive behandlet i hovedbestyrelsen frem mod 
sommerferien, hvor de endelige fokusområder, skal besluttes. 
 
Forretningsudvalget lagde på møde den 23. marts vægt på, at der skal være synlighed i 
proces, og det skal være tydeligt, hvornår hovedbestyrelsen skal bidrage, og hvornår 
behandlingen er afsluttet. 
 
Hovedbestyrelsen skulle på dagens møde forholde sig til de fire temaer, og om de siden 
hovedbestyrelsesseminaret syntes, at der skulle være en anden prioritering. 
 
- Hvad er vigtigt for medlemmernes arbejdsliv om eksempelvis 5 år – hvordan bliver 

Forbundet bedre til at se tendenser og understøtte dem. 
- Gøre medlemmerne bevidst om deres faglige styrker i forhold til udviklingen i samfundet. 
- Synliggøre medlemmernes kompetencer på alle niveauer og synliggøre Forbundets 

netværk. 
- Vise medlemmerne, hvad vi har af ambitioner de næste 3 år og se på, hvordan 

samfundet påvirker deres arbejdsmarked. 
- Tydelig stemme i samfundet. 
- Tilføje navneændring og årsag til navneændring. 

 
 Konklusion: 
 

Sekretariatet sammenskriver post-its fra hovedbestyrelsesseminaret og folder tematikker ud 
forud for behandling på næste hovedbestyrelsesmøde den 19. maj. 
 
Hvis hovedbestyrelsesmedlemmerne har konkrete forslag til overskrifter på fokusområderne, 
bedes de kontakte Tanja Holmegaard Bjørn i sekretariatet. 
 
 

2. Interessevaretagelse  
 

Torben Jensen orienterede om, at der er udarbejdet en revideret tidsplan for arbejdet med 
mærkesager. 
 
På dagens møde fremlægges tidsplanen. På hovedbestyrelsesmøde den 19. maj skal det 
drøftes, hvad en mærkesag er, hvordan defineres og arbejdes der med mærkesager. 
Hegelund og Mose er inviteret til at deltage under punktet. 
 
På hovedbestyrelsesmøde den 22. juni behandles anbefalinger fra Operate på baggrund af 
Interessentanalysen, og det skal drøftes, hvilke mærkesager Forbundet skal prioritere. 
 
På to-dages hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. september skal endelig fastlæggelse af 
Forbundets mærkesager behandles. 
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog tidsplanen til efterretning. 

 
 
3. Årsregnskab 2020  
 

Torben Jensen orienterede om, at resultatopgørelsen viser, at vi jf. kontingenter har været 
gode til at forudsige indtægterne, da budget og regnskab er nogenlunde tilsvarende. Der er 
stadig et nettofald i medlemmer, og hvis denne medlemsudvikling fortsætter med en 
nettonedgang på ca. 100 ordinære medlemmer om året, svarer det til et fald i 
kontingentindtægter på ca. 700.000 kr. årligt. Med vedtagelsen på generalforsamlingen i 
2018 om en kontingentstigning i indeværende generalforsamlingsperiode på 2% årligt 
afbødes effekten af faldne kontingentindtægter, dog noget, som hovedbestyrelsen skal tage 
stilling til, om man på generalforsamlingen i efteråret vil foreslå, at kontingentet fortsat skal 
stige med 2% årligt.  
 
Kontingentindtægter udgør 20.423.712 kr. hvilket er omkring 100.000 kr. mindre end budget 
og næsten 700.000 kr. mindre end i 2019. Indtægter i alt i 2020 udgør 25.149.099 kr., hvilket 
er 700.000 kr. lavere end i 2019 
 
I 2020 er der generelt brugt færre midler  - 24.983.274 kr. - end det generalforsamlings 
godkendte budget på 26.479.942 kr., hvilket primært skyldes Corona pandemien, hvor meget 
har været aflyst, afholdt digitalt eller udsat til 2021. 
 
Periodens resultat for Forbundet viser et overskud på 706.542 kr., og Aktionsfonden viser et 
resultat på 535.924 kr. I alt et overskud på 1,2 mio. kr. I 2020 var der budgettet med et 
underskud for Forbundet på 590.940 kr. og et overskud for Aktionsfonden på 330.000 kr.  
 
Det samlede overskud på 1,2 mio. kr. er tilskrevet egenkapitalen, der dermed udgør 
49.155.662 kr. ved udgangen af 2020 og i 2019 var på 47.913.412 kr. 
 
Ved fremlæggelse af årsregnskabet ved forretningsudvalgsmøde den 23. marts, drøftede 
forretningsudvalget udviklingen i nøgletal, da der ses fald i nogle parametre jf. eksempelvis 
antal sager og besøgende på hjemmesiden.  
 
Afdelingen Rådgivning og Forhandling har haft færre sager og medlemshenvendser i 2020 
end vanligt, hvilket i nogen grad tilskrives Corona situationen, hvor der har været mindre 
mobilitet på arbejdsmarkedet, færre stillingsopslag og dermed færre rådgivninger vedr. 
nyansættelser. Til gengæld har der været flere deltagere i medlemsarragementer grundet 
online afholdelse. 
 
Fald i annoncer skyldes, at meget bliver online, og at mange – især offentlige arbejdsgivere – 
ikke har samme budget til annoncering. Der er desuden tilsyneladende sket et fald i antallet 
af brugere på hjemmesiden, hvilket ses af nøgletallene. Dette skyldes, at nye krav til 
cookieindstillinger gør, at flere siger nej til cookies, og dermed registreres deres besøg ikke 
længere i Google Analytics, der bruges til at trække statistik på sitet. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskab 2020. Forbundets revisor – 
PriceWaterhousecoopers – fremsender årsregnskabet til elektronisk godkendelse i 
hovedbestyrelsen. 
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4. Stillingtagen til opnåede forhandlingsresultater ved OK’21  
 

Punktet er fortroligt. 
 

 
5. Medlemsstatus 
 

Der gives to gange om året en status på, hvorledes medlemsudviklingen forløber i 
Forbundet, så hovedbestyrelsen løbende kan følge medlemsudviklingen og på den baggrund 
drøfte eventuelle behov for nye tiltag eller justering af eksisterende indsatser. 
 
Anders Grønbæk orienterede om, at medlemstallet fortsat er faldende. Ca. 20% af det 
samlede medlemstal udgøres af pensionister, efterlønsmodtagere, tjenestemands- og 
førtidspensionister. 
 
Siden efteråret 2020 har der været et begrænset antal henvendelser om mulighed for at blive 
optaget som medlem jf. vedtægternes §3 stk. c. I ét tilfælde har det foreløbigt ført til en 
indmeldelse. 
 
Antallet af udmeldte er i 2020 dog det laveste siden 2016, men desværre er der også fald i 
nyindmeldelser. Det har været svært at rekruttere særligt i 2020 jf. Corona situationen, og 
særligt svært at rekruttere studerende, da konkurrenceforholdene er blevet yderligere 
skærpet blandt AC organisationerne omkring studerende, og det er ligeledes svært at 
komme ind på uddannelsesinstitutionerne med hvervning for øje. 
 
Sekretariatets nye afdeling Politik og Udvikling får fokus på analysearbejde og hvervning. 
Der vil blive arbejdet med medlemsdata, så de er så korrekte og opdaterede som muligt, når 
de anvendes som grundlag for bl.a. ledelsesrapporter og prognoser for medlemsudvikling. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
6. Nedsættelse af Kandidatudvalg  
 

Sekretariatet har med henblik på forberedelse af den ordinære generalforsamling den 30. 
oktober 2021 brug for, at hovedbestyrelsen tager stilling til, om der med henblik på 
forberedelse af valg til ny hovedbestyrelse, i lighed med generalforsamlingen i 2018, skal 
nedsættes et kandidatudvalg, eller om tilvejebringelsen af kandidater skal ske på en anden 
måde. 
 
Der er i Forbundets vedtægter ikke krav om nedsættelses af et kandidatudvalg eller krav til, 
hvordan kandidater til valg til hovedbestyrelsen skal fremfindes eller opstilles. Der er i 
vedtægterne heller ikke krav til repræsentativ sammensætning af hovedbestyrelsen, dog er 
der dedikeret en plads til repræsentation af de studerende. 
 
Forretningsudvalget behandlede punktet på møde den 23. februar 2021 og indstillede, at 
hovedbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, der skal nedsættes et kandidatudvalg, 
hvordan kandidatudvalget i så fald skal sammensættes, samt hvilken opgave 
kandidatudvalget skal varetage. Eller om der alternativt skal arbejdes på en anden måde 
med at fremfinde og motivere kandidater til hovedbestyrelsen og i så fald hvorledes. Det skal 
desuden besluttes, hvorvidt udpegning af kandidater til posten som studenterrepræsentant 
skal indgå i kandidatudvalget, eller om der skal nedsættes et særskilt udvalg til denne post. 
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Forretningsudvalget drøftede ligeledes organisatoriske overvejelser om, der som hidtil skal 
nedsættes et kandidatudvalg, om opgaven skal lægges i forretningsudvalget, i et udvalg 
nedsat af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer, i formandskabet eller i den samlede 
hovedbestyrelse.  
 
Forreningsudvalget drøftede desuden politiske overvejelser, om der skal opstilles kriterier 
såsom bl.a. kompetencer jf. den Politiske Strategi, grundfortælling, navneændring etc. og 
ønskede en bred drøftelse i hovedbestyrelsen både i forhold til indhold i opgaven og 
organisatoriske overvejelser. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og var enige om, at der skal nedsættes 
et kandidatudvalg bestående af flere hovedbestyrelsesmedlemmer samt nogle øvrige 
medlemmer. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har et indgående kendskab til og viden 
omkring arbejdet i hovedbestyrelsen, baggrunden for navneændringen, grundfortællingen, 
den Politiske Strategi, og retningen for Forbundet i den næste generalforsamlingsperiode, og 
kan videreformidle den viden i arbejdet med at finde kandidater til hovedbestyrelsen. 
 
Konklusion: 
 
Der nedsættes et kandidatudvalg bestående af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 1-2 
fagfaglige medlemer og 1 medlem yderligere – gerne privatansat. 
 
Valg til studenterrepræsentant inkluderes i kandidatudvalgets arbejde med input fra Rikke 
Blaabjerg, der gerne indtræder i udvalget, samt fra sekretariatet.  
 
Punktet behandles igen på forretningsudvalgsmøde den 6. maj og hovedbestyrelsesmøde 
den 19. maj, hvor der tages stilling til kriterier for kandidater samt beskrivelse af praktiske 
oplysninger jf. hovedbestyrelsens arbejde samt møders form og afholdelse. 
 
 

7. Vedtægtsændringer  
 

Vedtægtsarbejdsgruppen bestående af Tine Segel, Daniel Ackey, Gitte Andersen og 
Andreas Damsbo Brix fra hovedbestyrelsen samt Anders Grønbæk og Torben Jensen fra 
sekretariatet holdt første møde den 7. april og har planlagt næste møde den 5. maj. 
 
På mødet talte de bl.a. om formalia jf. at vedtægtsændringsforslag skal være Forbundet i 
hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen og offentliggøres senest 6 uger før 
generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringsforslag fra vedtægtsarbejdsgruppen: 
 
I vedtægternes §8 stk. 4 fremgår det, at ændring af forbundets vedtægter kræver, at 2/3 af 
de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. Hvis et 
forslag sendes til urafstemning skal forslaget for at blive vedtaget opnå 2/3 af de i 
afstemningen deltagende medlemmers stemmer. 

 
Vedtægtsarbejdsgruppen vil indstille til hovedbestyrelsen, at der på generalforsamlingen 
stilles vedtægsændringsforslag, så et forslag sendt til urafstemning fremadrettet kun skal 
opnå simpelt flertal  i stedet for 2/3 flertal for at blive vedtaget. 
 
Vedtægtsarbejdsgruppen vil ligeledes foreslå, at politisk valgtes aflønning behandles på 
generalforsamlingen, så aflønning af politisk valgte fremover bliver et fast punkt på 
dagsordenen til generalforsamlinger. 
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Vedtægtsarbejdsgruppen diskuterede også ansættelses- og faggrupperne. Det skal 
overvejes, om de pågældende drøftelser omkring grupperne skal medføre 
vedtægtsændringer. Herunder kan det overvejes at præcisere gruppernes grad af 
selvstændighed. 
 
I forhold til valg af studenterrepræsentant til hovedbestyrelsen, skal det fremgå, hvordan det 
stiller Forbundet og hovedbestyrelsen, hvis der ikke er kandidater, der opstiller til posten, 
eller hvis studenterrepræsentanten afslutter sin uddannelse i løbet af 
generalforsamlingsperioden, og dermed ikke længere er studerende. 
 
På generalforsamlingen i 2018 blev formålsparagraf og §3, stk. c ændret. 
Vedtægtsarbejdsgruppen har set på, om der eventuelt er opstået fortolkningsspørgsmål til 
ændringerne, men det har ikke været tilfældet. 
 
Konklusion: 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 
8. AKA Lønsikring 
 

Det drøftes p.t. i Akademikernes A-kasse, om man skal igangsætte en kollektiv, obligatorisk 
lønsikringsordning for medlemmerne. Baggrunden er bl.a. den lave kompensationsgrad for 
akademikere. 
 
Det blev forelagt for AKA’s bestyrelse i efteråret 2020, og bestyrelsesmedlemmerne blev 
bedt om at diskutere det i deres respektive organisationer. 
 
Jo lavere dagpengesats man er berettiget til des større er behovet for lønsikring. P.t. er det 
muligt for Forbundets medlemmer at tegne en lønsikringsordning i AKA på individuel basis, 
men tilbuddet er forholdsvist dyrt. 
 
AKA’s bestyrelse har drøftet forskellige modeller for lønsikringsordning, hvor dels alle 
medlemmer af AKA får samme ordning til samme pris og dels individuelle ordninger på 
organisationsplan, hvilket vil bevirke en forskel i pris og eventuelt også indhold afhængigt af, 
hvilket fagområde man arbejder på. Det er dermed også et spørgsmål, om AKA eller de 
faglige organisationer skal udbyde lønsikringsordningen. 
 
Forretningsudvalget har drøftet punktet på møde den 23. marts og er overvejende positive, 
men hvis det er AKA, der skal tilbyde en lønsikringsordning, skal det være en solidarisk 
ordning. Man skal dog være opmærksom på, hvilken effekt en kontingentstigning i så fald vil 
have. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede ordningen, og der var flere, der principielt mente, at det er en 
samfundsopgave at sikre fleksicurity modellen og have et dagpengesystem, der understøtter 
det, men de nuværende dagpengesatser er ikke gode nok, og hvis de skal forhøjes vil det 
medføre en betydelig omkostning for samfundet. 
 
Hovedbestyrelsen var dog enig i, at hvis en sådan ordning skal indføres, skal den være 
solidarisk. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen syntes, at det var svært at tage endelig stilling til og var grundlæggende 
kritiske, da dagpengemodellen i princippet og i tilstrækkeligt omfang burde understøtte alle 
på det danske arbejdsmarked, og en obligatorisk lønsikringsordning vil måske udvande  
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dagpengesystemet. Men hvis det besluttes at indføre en kollektiv obligatorisk 
lønsikringsordning, er det hovedbestyrelsens holdning, at den skal være solidarisk og ens for 
alle medlemsgrupperne i AKA. Hovedbestyrelsen syntes dog, at emnet krævede mere 
information, hvis dette kunne nås, inden det endeligt behandles i AKA’s bestyrelse. 

 
 
9. Orienteringspunkter  
 
 9.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 Februar 
 

 Den 11/2  Projektledelsesmøde Fremfærd Bruger 
 Den 12/2 Bibliotekschefforeningens Årsmøde - online 
 Den 14/2 Afsluttende forhandlinger KL, tjenestemandsansatte bibliotekarer 
 Den 24/2 Styregruppemøde vedr. projektet Ny viden: Børn og unges læseglæde 
 Den 24/2 Møde i Fællesrepræsentationen ”De 6” 
 Den 25/2 Projektledelsesmøde Fremfærd Bruger 
 Den 25/2 Møde med Eva Secher Mathiasen, Formand Dansk Psykologforening 
 
 Marts 
 
 Den 1/3 Styregruppemøde – Bibliotekerne på Kulturmøde 2021 
 Den 2/3 AC Bestyrelsesmøde 
 Den 2/3 Privatgruppens generalforsamling 
 Den 3/3 DFFU – Faglig formiddag 
 Den 4/3 Netværksmøde - Data Etisk netværk 
 Den 5/3 Filibussens generalforsamling 
 Den 9/3 AKA bestyrelsesmøde 
  
 Den 17/3 Dataetik i folkebibliotekerne 
  
 Den 18/3 OK’21 – TR orienteringsmøde 
 Den 18/3 Bestyrelsesmøde – Forbrugerrådet Tænk 
 Den 19/3 DFFU – Faglig formiddag 
 Den 23/3 Årets første Legetænketanksmøde 
 Den 24/3 Oplæg modul A 
 Den 24/3 Projektledelsesmøde – Fremfærd Bruger 
  
 April 
 
 Den 7/4 AC ligestilling møde i gruppen (FU-møde samme dag) 
 Den 8-9/4 DB Bibliotekspolitisk topmøde 
 Den 8/4  DB Bibliotekspolitisk topmøde – herunder moderator for paneldebat v/ 

Vincent Hendricks, Morten Hesseldahl og Marie Østergård 
 Den 9/4 Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 12/4 Følgegruppemøde: “Biblioteker i bevægelse” 
 Den 16/4 Sektorpartnerskab for kulturoplevelser i bevægelse – møde med 

Kulturministeren 
 Den 21-23/4 Fagligt Landsmøde 
 Den 21/4 1. Rådsmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 21/4 Styregruppemøde: Projekt Verdensmål, Ældre og Biblioteker 
 Den 22/4 Møde: ”Vores digitale børn og vores arbejde med børns digitale dannelse” 
 Den 22/4 Generalforsamling – BITA 
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 Den 27/4 Formandsmøde i Akademikerne 
 Den 28/4 Møde i Fællesrepræsentationen ”De 6” 
 Den 29/4 Projektledelsesmøde fremfærd 
  
 Maj 
 
 Den 4/5 KL Kultur og Fritidskonference 
 Den 5/5 Hovedbestyrelsens vedtægtsarbejdsgruppe 
 Den 6/5 Dataetik i folkebibliotekerne 
 Den 7/5 Sundhed, Medicin og Samfund – generalforsamling 
 Den 11/5 Online konference: Musikken som fortæller 
 Den 12/5 Møde med de politiske revisorer jf. Årsregnskab 2018, 2019 og 2020 
 Den 17-18/5 DJØF Forhandlerkonference 
 Den 19/5 Møde i Fremfærd Bruger 
 Den 20/5 Møde blandt AC Fællesrepræsentationerne 
 Den 26/5 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 27/5 Projektledelsesmøde Fremfærd Bruger 
 Den 27/5 AKA Bestyrelsesmøde 
 Den 28/5-2/6 Next Library Konference 
  
  
 Daniel Ackey 
 
 Den 3/3 DFFU Faglige Formiddage 
 Den 18/3 TR-OK21 Orienteringsmøde 
 Den 19/3 Styregruppemøde Broen til Fremtiden 
 Den 25/3 Afholdt kursus i IT-faggruppen – Hele biblioteket i lommen 
 Den 7/4 Møde i KI’s vedtægtsarbejdsgruppe 
 Den 8/4 DB’s Bibliotekspolitiske Topmøde 
 
 

Gitte Anderen 
 

Den 15/3 TR-Kollegiet små og store Fag- og Forskningsbiblioteker 
 
Den 18/3 TR-OK21 Orienteringsmøde 
Den 7/4 Møde i KI’s vedtægtsarbejdsgruppe 

 
 

Jette Fugl 
 

Den 25/1 Møde i Privatgruppen 
 Den 3/2 TR kollegiemøde Nordsjælland  

Den 6/2 Privatgruppens generalforsamling 
Den 18/2 1. møde med den nyvalgte Privatgruppen 
Den 25/2 IT Faggruppes online arrangement: Michael Ørnø oplæg om den danske  
 it-historie  
Den 2/3 Statsgruppens generalforsamling  
Den 16/3 Data Science generalforsamling 
Den 18/3 OK21 TR møde. 
Den 31/3 TR kollegiemøde Nordsjælland 
 
 
Martin Schmidt-Nielsen 

 
 Den 5/3 Filibussens generalforsamling 
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 Tine Segel orienterede om, at man er i gang med at arrangere, at  afholdelsen af Kulturmøde 

Mors bliver digital i år. Der er tradition for, at Aalborg Centralbibliotek har taget en del 
ejerskab til arrangementet, lagt ressourcer i det og skabt synlighed om Kulturmødet, men 
Vita Andersen fra Aalborg Bibliotekerne tilkendegav i sidste måned, at de ikke ønskede at 
bakke op om arrangementet i år, da det bliver en virtuel afholdelse og hellere vil deltage og 
bidrage igen i 2022, når det bliver afholdt fysisk. 

  
 Efterfølgende har Tine Segel modtaget mail fra Søren Knøs Christensen, Morsø 

Folkebibliotek, der meget gerne vil byde ind med aktiviteter og blive en del af det officielle 
program. 

 
 Tine Segel deltog i styregruppemøde den 12. april, hvor Vita Andersen meddelte, at Aalborg 

Bibliotekerne alligevej gerne vil byde ind til arrangementet. 
 
 Forbundet har tidligere år bidraget med 10.000 kr. til aktiviteter på Kulturmøde Mors, og der 

afventes ansøgning og budget. 
 
 Tine Segel syntes, at det er vigtigt at bakke op om og signalere bibliotekerne i kulturen, også 

selvom der ikke er mulighed for optimal synlighed i år. 
 
 Forretningsudvalget behandlede punktet på møde den 23. marts og bakkede op om at støtte 

arrangementet økonomisk, hvis der ansøges. 
 
 I forhold til Fagligt Landsmøde er der p.t. over 200 tilmeldte deltagere, arrangementer falder 

dog sammen med genåbning af bibliotekerne. Der er derudover inviteret nogle gæster, der 
bl.a. har deltaget i interessentanalysen. Desuden er fag- og ansættelsesgrupperne inviteret 
til at have dialog sessions i breakout rooms. 

 
 
  
 9.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Intet at berette ud over overenskomstresultatet jf. dagsordenens punkt 4 og 

lønsikringsordning i AKA-regi jf. dagsordenens punkt 8. 
 

 9.3 BITA – Kommissorium for videreførelse af det Nordiske Biblioteksnetværk for 
Integration 

 
Det Nordiske Biblioteksnetværk for Integration blev stiftet i december 2017, og frem til 
projektperiodens afslutning i november 2019 har Det Kongelige Bibliotek i Danmark 
varetaget sekretariatsfunktionen. 
 
Da projektet blev evalueret mente man, at netværket burde opretholdes og videreudvikles for 
at optimere betjeningen af etniske og sproglige minoriteter på bibliotekerne i de nordiske 
lande. 
 
På den baggrund ønsker faggruppen BITA at påtage sig videreførelsen af Det Nordiske 
Biblioteksnetværk for Integration til gavn for alle biblioteksansatte med interesse i området. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen to orienteringen til efterretning. 
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9.4 Orientering fra sekretariatet 

 Nanna Berg har fået andet job og fratræder sin stilling pr. 30. april. Ledelsen overvejer p.t., 
hvordan stillingens indhold skal varetages fremover. 

 
 Der arbejdes med, at analoge møder omstilles til digitale møder. Det er lykkedes godt, og der 

er stor deltagelse. 
 
 Forbundet er tovholder på DB-2030 online mødet den 14. maj jf. Verdensmål. Alle 

Forbundets medlemmer vil kunne tilmelde sig, det er dog nok mest relevant for 
folkebiblioteksområdet. 

 
 I Kommunikationsafdelingen er man ved at se på muligheder for digital hvervning via 

Facebook. 
 
 Den 11. maj afholdes online konferencen ”Musikken som fortæller”, der er arrangeret i et 

samarbejde mellem MUFA, DMBF, Billund Bibliotekerne og Borgerservice og Odense 
Bibliotek & Borgerservice. Forbundet har tilbudt at stå for tilmelding til arrangementet. 

 
 
10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 22. februar og den 23. marts 2021  
 
 Intet at berette. 
 

 
11.  Eventuelt  
 
 Intet at berette. 
 
 
Politikertid kl. 16.15 – 17.00 


