Fra onsdag den 10. november til onsdag den 24. november 2021 kl. 12.00
afholder Forbundet Kultur og Information valg til hovedbestyrelsen.
Valget åbner onsdag den 10. november 2021 og lukker onsdag den 24. november 2021 kl. 12.00.
Der er opstillet 12 kandidater til valget til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelsen til
perioden 2022 til 2024. (Èn af de kandidater, som stillede op på generalforsamlingen, har
efterfølgende valgt at trække sig). Der skal vælges 10 medlemmer til hovedbestyrelsen. De
kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge, stemmetallet angiver.
Ved valget kan du stemme på op til 10 kandidater (én stemme pr. kandidat).
Derudover er der blandt forbundets studentermedlemmer valgt en studenterobservatør, Marie Cecilie
Lensch, som via fredsvalg har fået plads i hovedbestyrelsen i den kommende periode.
Valghandlingen foregår elektronisk. Når valget åbnes onsdag den 10. november 2021, bliver der
udsendt et elektronisk valgkort via mail til alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information,
det vil sige til alle stemmeberettigede medlemmer. Det elektroniske valgkort sendes til dig på den
email-adresse, der var registreret i Forbundet Kultur og Informations medlemssystem den 14.
oktober 2021.
Har du ikke har registreret en email-adresse hos forbundet - eller hvis mailadressen ikke er korrekt vil du ikke modtage et elektronisk valgkort. Du kan i stedet for stemme via Nem-ID.


Afgiv din stemme til valget via Nem-ID ved at klikke her

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med valget, kan du gennem hele valgperioden
kontakte Assembly Voting, som afvikler valget, på KI-valgsupport@assemblyvoting.com. Det gælder
f.eks., hvis du ikke har modtaget et elektronisk valgkort, eller hvis du har problemer med at afgive din
stemme. Mails besvares på hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00.
Husk at du kan stemme via Nem-ID, selv om du ikke har modtaget dit elektroniske valgkort.
Det gælder dog kun, hvis du er stemmeberettiget (passive medlemmer, studentermedlemmer og
pensionistmedlemmer er ikke stemmeberettigede ved valget, i henhold til forbundets vedtægter).
Har du andre spørgsmål i forbindelse med valget, kan du kontakte forbundets sekretariat på tlf. 38
88 22 33 eller på email kontakt@kulturoginformation.dk.
Du kan stemme frem til onsdag den 24. november 2021 kl. 12.00, hvor der bliver lukket for
stemmeafgivelsen. Resultatet kan du se senere samme dag på kulturoginformation.dk.
Her i materialet finder du valgudtalelser fra alle kandidaterne. Materialet kan du også finde på
kulturoginformation.dk/valg2021.
.
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Anders Peetz-Schou Nielsen
Personlige data:
38 år gammel. Bibliotekar og tovholder på
Guldborgsund-bibliotekerne.
Valgudtalelse:
Kære fagforeningsfæller
Mit navn er Anders Peetz-Schou Nielsen, jeg er 38 år
gammel, og jeg er bibliotekar og tovholder på
Guldborgsund-bibliotekerne.
Jeg håber på at blive demokratiets og folkebibliotekets stemme i hovedbestyrelsen de næste 3 år. Vi sad
nemlig for 3 år siden i Århus og vedtog, at vores fagforening skulle være mere end blot en fagforening – vi
blev også til en interesseorganisation, som skulle blande os i den offentlige debat om emner, der berører
vores felt. Det tændte en ild i mig – som nu brænder så kraftigt, at jeg nu stiller op som kandidat til
hovedbestyrelsen for de næste 3 år.
Politisk vision
Min største mærkesag er, at jeg vil kæmpe for, at de danske folkebiblioteker bliver en endnu stærkere
medspiller i vores demokrati.
Vi lever i en verden, hvor de værdier, som det danske folkestyre bygger på, er under pres. Den fælles
samtale er udfordret - for folk taler til hinanden og ikke med hinanden.
Følelser er over fakta i mange menneskers liv, og store multinationale firmaer lader profitten diktere, at folk
bliver fanget i informations-ekkokamre.
Jeg tror på, at biblioteker er en af de få offentlige institutioner, som har muligheden for at gøre noget ved
dette. Derfor er min største mærkesag, at der kommer mere fokus på en fælles indsats fra de danske
folkebiblioteker, der bekæmper, hvad jeg anser som en trussel mod det danske demokrati.
Vi skal udnytte den unikke position, vi har i det danske samfund, som en af de mest troværdige professioner
og en plads som en af de mest besøgte kulturtilbud i vores samfund.
Min politiske vision er derfor, at det danske folkebibliotek skal gå fra at være en videns- og kulturinstitution,
til en videns-, kultur- og demokrati institution – som arbejder målrettet med alle tre felter sidestillet med
hinanden!
Arbejdsmiljø
Skæve arbejdstider, seks dages arbejdsuger en gang om måneden og travlhed præger hverdagen for rigtigt
mange af os - derfor vil jeg gøre mig til talsmand for, at vi internt skal have en samtale om, om vi, der er
ansat på bibliotekerne landet over, har den rette balance mellem arbejde og fritid. Personligt er jeg
tilhænger af, at vi får ret til en fridag efter weekendarbejde, men det allervigtigste er dog klart, at der
kommer et øget fokus på vores arbejdsvilkår.
Forbundets fremtid
Når man læser det netop godkendte budget for årene 2022-2024, ser vores fremtid meget dyster ud. Vi har
et forventet underskud for de tre år på over 7,5 mio. kr., og en trend, der siger, at vi taber medlemmer hvert
år. Det siger mig, at generalforsamlingen 2024 bliver en dag, hvor der skal træffes meget store beslutninger
– samt at den kommende hovedbestyrelse og vores dygtige formand skal have leveret resultater! Om det
skal være fusion, tættere samarbejde eller noget helt tredje, må jeg erkende, at jeg ikke kan gennemskue
endnu. Men der skal ske noget! Vi kan ikke fortætte på den nuværende kurs meget længere – så hvis vi ikke
kan levere det kursskifte, må alle tillidsvalgte i forbundets ledelse tage ansvaret, med alt hvad det
indebærer.
Mit løfte
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Jeg vil rigtigt gerne tale med jer, lytte til jer, bestræbe mig på at give jer ret, når jeg tager fejl. Jeg vil lade
mig overbevise, når I kommer med et bedre argument end mig og gå på kompromis, når det er til vores
fælles bedste.
Stillerliste:







Dorte Tissot Hansen, Bibliotekar, Guldborgsund-bibliotekerne
Pia Gunilla Park, Kulturformidler, Guldborgsund-bibliotekerne
Kirsten Sydendal, Informationsspecialist, Nordic Sugar & Forkvinde Lolland-Falster Lovestorm
Anne Otkjær, Bibliotekar, Guldborgsund-bibliotekerne
Daniel Martin Jacobsen, TR og bibliotekar, Guldborgsund-bibliotekerne.
Loke Daubjerg Andersen, Bibliotekar og Koordinator, Randers Bibliotek
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Anja Pedersen
Personlige data:
Jeg har været ansat på Syddansk Universitetsbibliotek
igennem mange år, hvor jeg også virker som TR.
Jeg er uddannet bibliotekar DB fra Aalborg i 95 og
efterfølgende Cand. mag i Kultur og formidling i 97.
Valgudtalelse:
Jeg har hele min karriere været på fag- og uddannelsesbiblioteker, og det er denne erfaring – og den
nysgerrighed, der udspringer herfra – som jeg kan tilbyde
jer alle, hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen.
For eksempel er der mange uafprøvede værktøjer og metoder, som jeg gerne vil undersøge og eventuelt
afprøve, om de vil kunne øge vores medlemstal om end stille, så dog støt igennem de næste par år.
Dernæst - gennem mange år har løbende forandringer i arbejdslivet været en regel for mange af os, og det
er et vilkår, de fleste af os er tilvænnet, måske endda trives med. Men især gennem det sidste epokegørende
Corona-år er der sket store kollektive ændringer i vores samfund og i vores arbejdsliv.
Ikke kun pandemier har vist sig skelsættende, men også nedlukninger af biblioteker generelt og økonomiske udfordringer har ændret vores ageren fundamentalt.
Jeg står forundret overfor ændringer i licensbetalinger, økonomi og pålægning af yderligere roller til os
bibliotekarer – vi skal være alt fra lektiecaféer over it- og borgerintegration til et pengetræ for forlagsbranchen.
Ligegyldigt hvordan man vender et budget i dagens Danmark, kan et bibliotek sjældent blive andet end en
udgiftspost for dem, som holder på pengepungen.
Men biblioteket og bibliotekarer har en værdi, der aldrig kan gøres op økonomisk, og hvis vi bliver tvunget til
at navigere i den kontekst, er vores førsteprioritet at forklare det budskab.
Jeg er derfor overbevist om, at vi alle – og navnlig i en hovedbestyrelse – via en bred faglighed og ved at
trække på samtlige erfaringer fra vores arbejde, kan både legitimere, beskytte og udvikle vores fag og
fagfaglighed.
Jeg er også overbevist om, at alle os, der er kaldet til vores profession, repræsenterer det bedste fra vores
alle sammens fælles verden. Vi formidler viden, vi formidler fakta, vi formidler litteratur … og vi formidler
kultur!
Stillerliste:











Jette Fugl, Københavns Universitetsbibliotek
Jens Ludvigsen, Københavns Universitetsbibliotek
Mette Jacobsen, Københavns Universitetsbibliotek
Michael Pilgaard, SOSU Østjylland
Linda Vabbersgaard Andersen, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø
Kenth Kjeldgård Nielsen, Det Kgl. Bibliotek, Århus
Ene Rammer Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek
Iben Fisker Sørensen, Syddansk Universitetsbibliotek
Jens Dam, Syddansk Universitetsbibliotek
Nikolaj Kjær Jensen, CBS Library
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Daniel Ackey
Personlige data:
39 år og næstformand i KI. Jeg er desuden formand i

Faggruppen for IT og Dataetik og er en del af
styregruppen for klimasamarbejdet - Broen til
fremtiden.

Til daglig er jeg digital bibliotekar i Biblioteket Online i
Københavns Biblioteker. Jeg arbejder med e-materialer og udvikling, web og app og selvbetjeningsløsninger.
Jeg har tidligere være ansat på Gentofte Centralbibliotek indenfor de samme områder.
Valgudtalelse:
Jeg synes, vi som faggruppe har været dygtige til at omstille os under Corona-krisen - hvor meget andet gik
i stå, fandt vi mange nye måder at få viden ud til brugerne på. Det, synes jeg, vi kan være stolte af!
Den digitale transformation og de nye arbejdsformer stiller dog også nye krav til os. Vi i Forbundet Kultur og
Information kan noget helt særligt! Vi er de originale algoritmer! For ud over “bare” at finde et svar som
algoritmen, kan vi også verificere det og oversætte det til brugeren - og sidst men ikke mindst - kuratere
dataene. Det sidste ser jeg som et vigtigt punkt i fremtiden, hvor data er blevet et råstof, som mange samler
ukritisk - bare for at samle. I den forbindelse er det afgørende, at nogen kan sørge for, at der ikke blot
tænkes i data, men også i etik, så der ikke samles og samkøres mere, end det er nødvendigt. Det er blandt
andet dét, vi kan.
Klimaet er også kommet på dagsorden i KI, og jeg er glad for at kunne repræsentere os i klimasamarbejdet

’Broen til fremtiden’, som består af fagforeninger og NGO’er. Her mener jeg, at vores evner og arbejds-

områder kan spille en stor rolle i forbindelse med at få formidlet de mange informationer og resultater, som
klimaomstillingen kan kræve. Der er langt fra ingeniørens rapport til den almene borger, men det er det, vi
kan hjælpe med.
Det og meget, meget mere vil jeg også være med til at sikre, at vi som forening gør opmærksom på, at vores
medlemmer er de bedste til!
Sidste gang stillede jeg op med fokus på navneskift og synlighed. Vi fik et nyt navn, og vi er blevet meget
mere synlige i den offentlige debat og i det politiske landskab. Men der er stadig lang vej, og vi skal stå
stærkt og samlet, så vi ikke mister vores identitet men bygger videre på den bredde og den ånd, som gør
vores fagforbund til noget helt specielt. Vi skal stadig have en stærk forening, og det vil jeg fortsat være med
til at skabe og udvikle – uanset om fremtiden byder på nye samarbejder eller en eventuel fusion.
Stillerliste:


Martin Schmidt Sørensen, Aalborg Bibliotek



Marie Kolind Krogsgaard, Det Kgl. Bibliotek



Nikolaj Winther, DBC



Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek



Allan Thomsen Volhøj, Roskilde Bibliotek



Per Kjær, Aarhus Kommunes Biblioteker



Julie Arndrup, Valby Bibliotek



Terji Jensen, Hillerød Bibliotek



Erik Bachmann, SDU
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Gitte Andersen
Personlige data:
Jeg er ansat i Odense Biblioteker og Borgerservice.
Her arbejder jeg som voksenbibliotekar med kerneopgaverne i borgerbetjeningen, vejledning i
informationssøgning og referencearbejdet med
udgangspunkt i de faglitterære materialer.
Jeg har været valgt som TR igennem mange år.
Så jeg har et solidt kendskab til det personalepolitiske
univers - samarbejdsfora, overenskomster, personalejura, arbejdsmiljø.
Jeg stiller op til min fjerde periode i Hovedbestyrelsen – de seneste to perioder har jeg også været i
forretningsudvalget.
Valgudtalelse:
Forbundet Kultur og Information vil have fokus på at løfte de politiske dagsordener, hvor vores medlemmers viden og kompetencer skaber værdi og gør en forskel. Forbundets faglige fællesskaber og netværk er
med til at bane vejen til indflydelse og et godt omdømme hos samarbejdspartnere og andre fagfæller. Vi må
gerne være stolte over, at vi som medlemmer er drivende kræfter i det frivillige tværfaglige og politiske
arbejde, fag- og ansættelsesgrupper udfører.
Jeg tror på, at der er endnu mere potentiale i at fokusere på medlemmernes faglige og politiske visioner i
vores netværk og partnerskaber.
Det politiske fokusområde om trivsel og udvikling i arbejdslivet har min interesse. Det er på sin vis meget
lavpraktisk og selvfølgeligt, at der skal være gode arbejdsforhold og udviklingsmuligheder, men jeg mener,
at vores arbejdsliv handler om meget mere end kompetencer, jobmobilitet og lønforhandlinger. Jeg tror på,
at vi vil opleve flere søge et mere fleksibelt og foranderligt arbejdsliv, og der skal vi som fagbevægelse være
lydhøre over for, hvordan vi bedst får det til at lykkes. Jeg har ingen ambitioner om, at vi kan klare det alene,
men vi skal bidrage aktivt med at sætte det på dagsordenen i vores forhandlingsfællesskaber og i det
politiske arbejde med vores samarbejdspartnere.
Forbundet har i den seneste periode arbejdet med at udfylde de politiske visioner om at give os medlemmer
viden om mulighederne på et bredere arbejdsmarked – med et særligt fokus på mulighederne på det private
arbejdsmarked. Jeg mener, det har givet os medlemmer både reel viden men også inspireret til at gå nye
veje i vores jobsøgning.
Det ændrer dog ikke på, at de fleste af forbundets medlemmer stadig er ansat i det kommunale
biblioteksvæsen, så jeg lægger stor vægt på, hvordan forbundet fremadrettet har fokus på forbedring af
arbejdsvilkår, lønudvikling og kompetencemuligheder for denne sektor.
Meget af den generelle politiske dagsorden handler i disse år, om at fokusere midler til kernevelfærden,
kerneopgaverne og kernefagligheden. Det møder vi inden for alle områder på de offentlige arbejdspladser.
Den kommunale dagsorden om velfærden skal bibliotekerne og dermed også forbundets medlemmer løftes
endnu mere ind i. Vi skal tale meget mere om velfærdsdagsordenen i den kommende periode.
Politiker i forbundets bestyrelse er for mig at være med til at udfylde visionerne i den strategi, der er
vedtaget af Generalforsamlingen. Det er også at drøfte og beslutte den videre retning og udvikling for
forbundet og medlemmerne. Det er jeg klar til.
Stemmer du på mig får du holdninger og visioner for forbundets arbejde sammen med en kontinuerlig
nysgerrighed efter at finde de bedst mulige politiske løsninger, også på de udfordringer forbundet står over
for.
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Stillerliste:


Charlotte Brandt-Møller, Assens Bibliotekerne og faggruppen BITA



Ida Allesø Møller, Frederiksberg Bibliotek



Jette Fugl, KUB Frederiksberg, Det Kongelige Bibliotek



Lars Ludvigsen, Odense Biblioteker og Borgerservice
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Jacob Holm Krogsøe
Personlige data:
Jeg er 43 år gammel.
Jeg er ansat hos Esbjerg Kommunes Biblioteker, siden
maj 2020, som bibliotekar, og jeg er blandt andet også
projektleder på Fantasyfestival.
Før det var jeg ansat i ni år som bibliotekar på Randers
Bibliotek, hvor jeg var tillidsrepræsentant i syv af
årene.
De seneste tre år har jeg været medlem af hovedbestyrelsen for Forbundet Kultur og Information og sidder
desuden med i forretningsudvalget. Jeg er uddannet cand.mag. i filmvidenskab.
Valgudtalelse:
"Sir, do we get to win this time?" spørger Rambo. "This time it’s up to you," svarer Rambos læremester.
Heldigvis er vi ikke Rambo. Vi har hinandens ryg i forbundet. I har vores, og vi har jeres. Men vi får brug for
noget af den handlekraft, som Rambo besidder. Og det gælder faktisk ikke kun i forbundet men også på
folkebibliotekerne og på andre arbejdspladser. Vi er i en brydningstid, hvor der både skal være plads til
driften og til de vilde idéer. Ellers går vi i stå.
Så jeg vil, sammen med resten af hovedbestyrelsen og sekretariatet, kæmpe for jeres skyld. Uanset hvordan
formen bliver på vores forbund i fremtiden, så er det vigtigt, at vi holder sammen. I den nuværende
hovedbestyrelse har vi allerede afsøgt forskellige muligheder, forskellige veje, vi som forbund kan gå. Den
vigtige afsøgning vil fortsætte i den kommende periode, hvor der også skal træffes vigtige beslutninger.
På mange arbejdspladser ser vi desværre en tendens til, at der skabes A og B hold. Der skal både være
plads til de mere udfarende. Og til dem der sørger for, ”at basen er sikret”. For uden en base falder de vilde
idéer til jorden. Og uden de vilde idéer bliver basen bare til en tom skal. Det samme gælder i en fagforening.
Så kompetenceudvikling skal understøtte begge dele - og hvem ved, måske kan det rette kursus fra
forbundet, eller den vigtige karrieresamtale, få Frode fra Tønder Bibliotek til at se, at han måske netop er
den person, der godt vil påtage sig mere udadvendte arbejdsopgaver? Eller at han rent faktisk bør søge
stillingen som informationsmedarbejder på Danfoss i Nordborg, hvor man netop søger hans kompetencer?
Så kompetenceudvikling og afklaring er vigtigt.
Et andet vigtigt emne er de kompetencer, vi mister, når erfarne kollegaer går på pension. Den slags
kompetencer og erfaring som man ikke får på et kursus. Så det er så vigtigt med sidemandsoplæringen –
mesterlæren - hvor vi lærer fra de mastodonter, der har været med til at forme vores fag og vores
arbejdspladser.
De emner om kompetencer betyder meget for mig, både fagligt, personligt og politisk. Og det er et område,
hvor forbundet spiller en central rolle.
Det er utopisk at tro, at forbundet eller TR’en kan løse alt på arbejdspladsen. Men det er ikke utopisk at tro,
at vores medlemmer skal have følelsen af, at forbundet har deres ryg. Det har for mig altid været styrken
ved dette forbund. Det skaber også fællesskab og idéen om, at man er en del af noget større. Det er
essentielt. Også i fremtiden.
For tre år siden blev en ild tændt i mig. Jeg håber, I vil lade min flamme brænde nogle flere år ved at
stemme på mig. Uanset hvordan vores forbund bliver i fremtiden, så vil jeg kæmpe jeres sag. Vores sag. Jeg
kæmper for fagligheden, for kompetencerne. Med erfaring fra det politiske maskinrum, ved at lytte og ved at
turde sparke døre ind.
Stillerliste:
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Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek



Franz Thomsen, Hjørring Bibliotek



Birgitte Gyldendal Mikkelsen, Esbjerg Kommunes Biblioteker



Loke Daugbjerg Andersen, Randers Bibliotek



Maria Louise Elgård Rasmussen, Silkeborg Bibliotekerne



Jakob Luther, Esbjerg Kommunes Biblioteker
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Johanne Pasgaard
Personlige data:
Jeg er uddannet bibliotekar, videreuddannet til
børnebibliotekar og har derudover taget en master i
børne- og ungdomskultur. Jeg har arbejdet på
folkebibliotek, skolebibliotek, bogbus, firmabibliotek og
institutbibliotek. De sidste 15 år som børnebibliotekar,
først i Norge og så i Danmark. Er i dag ansat i LyngbyTaarbæk bibliotekerne og arbejder bl.a. med indkøb,
Fang fortællingen. Desuden er jeg TR.
Valgudtalelse:
Vi er vant til at netværke og skabe relationer både med hinanden og med borgerne. I vores forbund kan man
godt være medlem, selv om man har en anden baggrund end bibliotekar, og man kan være ansat i det
traditionelle folkebibliotek, eller i politiet, mediehuse, private firmaer, universitetsbiblioteker etc. Vi er gode
til at være alle vegne, og det er en styrke og en mangfoldighed, som jeg sætter pris på. Det skal vi i de
kommende år holde fast i. Vi skal være gode til at holde sammen og få de nye medarbejdere på bibliotekerne
og de studerende ind i flokken, så vi fremadrettet kan holde niveauet på KI, som vi har i dag.
Biblioteket er med til at skabe fællesskab og sammenhængskraft i samfundet og alle kan få hjælp, uanset
hvem de er.
Vigtigt med børn og læsning. Ikke fordi de er de svage, men de er fremtidens brugere, og det giver indsigt og
forståelse og rummelighed over for andre at være et læsende menneske. Vi skal være der for alle børn men
især dem, som ikke får muligheden gennem deres nærmeste voksne. Det er vigtigt, at der både er en fælles
indsats og lokale retninger for børn og unge, så de kan møde biblioteksansatte, der læser bøger og kan
hjælper dem, så de får den fremtid, de ønsker sig og drømmer om.
En af de udfordringer, jeg ser og faktisk har set en stund, er den store forskel på de økonomiske forhold for
biblioteker rundt om i landet. Jeg arbejder selv i en kommune, hvor vi er vellidt og har en god økonomisk og
politisk opbakning. Mange biblioteker er trængt, og jeg synes det er vigtigt at få tydeliggjort at et godt
bibliotek med professionelle ansatte koster penge. Danmarks biblioteker er meget forskellige både på
indhold og bemanding. Det kan skabe uligheder i det danske samfund, som ikke er godt for demokratiet.
Vi skal derfor være synlige i det offentlige rum, uanset om det er i det nære og lokale eller nationalt.
Fagpolitisk er jeg optaget af mange ting, dog vil jeg gerne fremhæve børns læsning, uøvede voksnes
læsning, god service, et godt arbejdsliv for den enkelte men for også gruppen, retfærdighed, TR arbejdet,
fællesskab og lokal identitet.
Bibliotekar med et stort fagligt hjerte, det lyder måske lidt flot, men jeg er optaget af bibliotek og ikke kun
folkebibliotek.
Jeg er klar til tage fat og arbejde for, at vi i hovedbestyrelsen lykkes.
Stillerliste:









Vibeke Tolstrup Andersen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Lotte Pedersen, Gladsaxe Bibliotekerne
Anne Schæbel Kjeldskov, Gladsaxe Bibliotekerne
Thomas Rene Bergh Hansen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Julie Scott Georgsen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Sarah Corner-Walker Hvidberg, DBC
Anja Kyed Amlund, Det Kongelige Akademi, Biblioteket
Johanne Madsen, Gentofte Bibliotekerne
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Kristine Sofie Højen
Personlige data:
27 år, medejer af Buens Bogcafe - Din LGBT+
boghandel, hvor jeg arbejder fuldtid.
Cand.scient.bibl. og bosiddende i 9000 Aalborg.
Jeg har tidligere arbejdet på folkebibliotekerne i
Aalborg, Frederikshavn og Randers og skrev i 2017 mit
speciale om værtskab.
Valgudtalelse:
Vi skal alle have et godt og trygt arbejdsliv, og som kandidat til hovedbestyrelsen går jeg til valg på arbejdsvilkår, nyuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet og prekariatets trivsel i et omskifteligt arbejdsliv.
Forbundet Kultur og Information står overfor en periode, hvor særligt medlemshvervning, men også
fastholdelse, er vigtigt, og som resten af den kommende hovedbestyrelse vil jeg lægge mig i selen for at få
vendt udviklingen med medlemsfrafaldet.
Flere og flere oplever, at man ikke længere befinder sig på den samme arbejdsplads, men at hyppige skift er
blevet normen. Derfor er det vigtigt, at vi som forbund har fokus på kompetence, efteruddannelse og
ordentlige forhold under praktik. De af os, som i perioder står enten delvist eller helt udenfor
arbejdsmarkedet har også behov for faglig udvikling, hvilket arbejdspladserne og fagforbundet skal tage
seriøst.
De bibliotekariske kompetencer, hvad enten de bruges i fag- og forskningsbibliotekerne, i det private eller
hos folkebiblioteket, er bevaringsværdige og udviklingsværdige, da der er brug for os som vogtere, formidlere, transformatorer og oversættere i en verden, der fortsat producerer endnu mere data.
Der skal være øget fokus på arbejdstid - da det er et generelt problem - og på at medlemmerne i en hverdag
med store udsving, har et arbejdsliv, som de kan være glade og trygge ved i mange år fremover. Som del af
hovedbestyrelsen vil jeg gøre mit for, at forbundet hjælper med at forebygge unødvendige belastningsreaktioner hos medlemmerne.
Som bibliotekar, der nu af omveje arbejder i det private som selvstændig, vil jeg kunne bringe dette usædvanlige perspektiv ind i hovedbestyrelsen og komme med en stemme som, der nok kun bliver flere af i
fremtiden.
Folkebiblioteket skal i øget grad være en politisk medspiller, både på kommunalt, men også regionalt og
nationalt plan. Det er en kontinuerlig kamp at minde politikere, kommunerne og regionerne om vores
faggruppes kæmpe potentiale, men det er en kamp, der er værd at kæmpe.
Stillerliste:


Jette Fugl. KUB Frederiksberg, Det Kgl. Bibliotek



Andreas Damsbro Brix, Slagelse Bibliotekerne



Julie Arndrup, Brønshøj Bibliotek



Loke Daubjerg Andersen, Randers Bibliotek
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Lisbeth Ramsgaard Carlsen
Personlige data:
Jeg er ansat på Det Kgl. Bibliotek, AU Library –
Emdrup, hvor jeg har været siden 2008. Jeg arbejder
primært med undervisning af studerende i
informationskompetence og er faglig koordinator for
UX (User eXperience) på AU Library. Jeg har været
tillidsmand fra 2010 til 2015. Jeg har tidligere arbejdet i
Miljøministeriet, Gladsaxe Bibliotekerne, og i øvrigt
været selvstændig.
Derudover er jeg bestyrelsesmedlem i FLIP’D (Forum for læring,
informationskompetence, pædagogik og didaktik), som er et forum under DFFU.
Valgudtalelse:
Den digitale transformation buldrer af sted i samfundet. Det er vigtigt, at vi får kommunikeret ud, at vi er
med i den digitale udvikling, og vi har rigtig mange dygtige kolleger med de kompetencer, vores omverden
efterspørger og har brug for. Internt blandt KI’s medlemmer er det vigtigt at få formidlet, hvad forbundet
betyder, tilbyder og hvad KI kan støtte op omkring. Både med hensyn til kompetenceudvikling og den faglige
hjælp. Vi skal fastholde vores nuværende medlemmer, og vi skal gøre os attraktive over for kolleger, der af
forskellige årsager ikke er medlemmer i KI - og især nyuddannede inden for vores faglige paraply.
Derfor stiller jeg op til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse, og jeg vil bidrage med en stærk
faglig stemme, både i forhold til vores omverden og samarbejdspartnere og i forbundet.
Nedlukningen af samfundet i forbindelse med Corona viste for alvor vores værdi i alle dele af biblioteksvæsenet. Vi var synlige i medierne, og der blev lokalt udtænkt måder og metoder til, at borgerne kunne få de
informationer, de desperat manglede, hvad enten der var tale om skønlitterært eller fagligt materiale. Den
stemme, der blev hørt i medierne, er blevet lidt hæs. Den skal vi have tilbage. Det er vigtigt, at borgere,
studerende og andre brugere af vores ydelser husker, hvor vigtig en rolle vi har i samfundet og ikke tager
vores ydelser for givet. Vi skal sammen råbe op, så medier, politikere og andre faglige organisationer hører
og husker os.
Jeg vil gerne bidrage til, at vi samarbejder på tværs af bibliotekerne både i stat, kommune og i privat regi.
Vi kan lære rigtig meget af hinanden, da vi har utroligt mange fælles arbejdsområder og interesser. Vi er
alle i gang med en digital transformation, og vi bør støtte og lære af hinanden i den proces.
Stillerliste:










Jette Fugl, KUB Frederiksberg/KUB NORD
Hazel Engelsmann, AU Library, Emdrup
Jesper Frederiksen Ølsgaard, AU Library, Nobelparken
Ene Rammer Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek
Mette Jacobsen, KUB SUND/SCIENCE
Anna Mette Morthorst, AU Library; Bartolins Allé
Tina Lund, KUB Frederiksberg
Liv Bjerge Laursen, CBS Bibliotek
Hans Skou, Københavns Kommunes Biblioteker
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Martin Schmidt-Nielsen
Personlige data:
Jeg er 46 år og uddannet Bibliotekar DB i 2000.
Jeg arbejder hos Aalborg Bibliotekerne, hvor jeg
desuden er tillidsrepræsentant. Mine tidligere
ansættelser tæller folkebibliotekerne i Horsens,
Frederiksberg, Helsingør, København og
Frederikshavn.
De seneste 3 år har jeg været medlem af hovedbestyrelsen for Forbundet Kultur og Information.
Valgudtalelse:
Jeg er kandidat til hovedbestyrelsen, fordi jeg ønsker at præge vores fælles fagforbund. Jeg vil videreføre de
store projekter, som den afgående hovedbestyrelse har iværksat, og jeg vil også gerne påvirke de store
beslutninger om forbundets fremtid, som kommer til at udstikke kursen for vores fællesskab i løbet af den
næste valgperiode.
Din repræsentant uanset baggrund og arbejdsområde
Gennem den seneste valgperiode har jeg bestræbt mig på at være en god repræsentant for alle medlemmer.
Jeg er meget opmærksom på, at vi som forbund er et fællesskab med mange forskellige kompetencer og
arbejdsområder. Jeg repræsenterer dig i uddannelsesbiblioteket, dig i forskningsbiblioteket, dig i folkebiblioteket, dig i det private erhvervsliv og dig, som arbejder i et af de særlige områder, hvor vores fælles
faglighed også har slået rod. De seneste 3 år har givet mig en god indsigt i de mange facetter af det kulturog informationsfaglige felt, som vi sammen dækker.
I hovedbestyrelsesarbejdet har jeg bestræbt mig på at være aktiv, nysgerrig, kritisk og samtidig åben. Det vil
fortsat være min tilgang.
Den svære fremtid
På den nyligt overståede generalforsamling debatterede vi forbundets fremtid. Faldende medlemstal og en
eventuel fusion med andre forbund blev det dominerende emne. Det er en meget kompleks problemstilling,
og selv om den afgående hovedbestyrelse naturligvis har drøftet situationen løbende, kræves der et meget
stort analysearbejde for at kunne træffe en kvalificeret beslutning. Den kvalifikation insisterer jeg på. Jeg er
dog samtidig bevidst om, at situationen kræver handling.
Derfor er den kommende periode af største vigtighed for forbundet, og jeg har et stort ønske om at bidrage
til at træffe de nødvendige beslutninger, som sikrer, at vi kan opretholde vores stærke, faglige fællesskab i
den organisatoriske konstellation, der måtte vise sig mest hensigtsmæssig.
Vi bygger på fællesskabet
Netop fællesskabet er fundamentet for alt, hvad vi gør. Det vil jeg bevare og nære ved at videreføre den
afgående hovedbestyrelses langsigtede projekter, som blandt andet har til formål at styrke fag- og
ansættelsesgrupperne, intensivere hvervning af nye medlemmer og søge politisk indflydelse og synlighed.
Det er vigtigt, at forbundet fortsat har såvel et højt aktivitetsniveau som et højt ambitionsniveau, uanset om vi
søger selvstændighed, samarbejde eller fusion med andre forbund. Vi står stærkest, når vi viser, hvad vi kan
og vil.
Jeg håber, at du har tillid til, at jeg kan træffe de nødvendige beslutninger, som tjener forbundet og dermed
dig og mig bedst.
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Stillerliste:











Louise Urban Andersen, gymnasiebibliotekar, Frederikshavn Gymnasium
Ellen Skall Sørensen, bibliotekar, Aalborg Bibliotekerne
Simon Aakjær Johannesen, bibliotekar, Aarhus Bibliotekerne
Karen Buus, bibliotekschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Heidi Buur Pedersen, bibliotekar, Rebild Bibliotekerne
Camilla Sejerøe, bibliotekar, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Julie Arndrup, børnebibliotekar, Københavns Biblioteker
Kristoffer Harboe, bibliotekar, Koldingbibliotekerne
Gitte Buur Rasmussen, bibliotekar, Odder Bibliotek
Marie Ulletved Holmgaard, specialkonsulent, Rigspolitiet
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Nikoline Dohm Lauridsen
Personlige data:
Jeg er 34 år og blev uddannet cand.scient.bibl. i 2014.
I en årrække har jeg arbejdet for forskellige typer af
danske forskningsinstitutioner med systemer, analyser
og rapportering inden for forskning- og publiceringsområdet.
I dag er jeg ansat ved Afdelingen for IT Service ved
Danmarks Tekniske Universitet, under initiativet NORA
– National Open Research Analytics, hvor jeg er med til at udvikle den nyeste udgave af den Danske
Forskningsportal med data fra både nationale og globale datakilder.
Valgudtalelse:
I min valgudtalelse for tre år siden lagde jeg vægt på, at en kommende bestyrelse havde brug for flere
forskelligartede stemmer, der kunne være med til at løfte forbundets traditionelle blik og tale ud fra en
’ikke-bibliotekscentreret’ vinkel. Det løfte har jeg levet op til. Det optager mig, hvordan der bliver og gives
plads til de flere forskellige stemmer og interesser, der findes i Forbundet Kultur og Information på bedst
mulig måde, så vi i fællesskab beriger hinanden på tværs og bruger den forskellighed aktivt i de kommende
års udviklingen af forbundet.
Når vi ser omkring os, er der fortsat et stigende fokus på digitalisering særligt set i et multidisciplinært lys –
samspillet mellem humaniora, samfundsvidenskab og teknik. Her mener jeg, at medlemmerne af Forbundet
Kultur og Information har en stærk position. For det er i det spektrum, vi på trods af forskelligheder, i høj
grad alle arbejder inden for – i feltet mellem det logisk tænkende og det menneskelige møde – data og
formidling. En evne vi skal udnytte og faktorer, jeg mener, skal tænkes ind i den rejse forbundet er – og
fortsat vil være på de næste år.
Mit fokus i en kommende hovedbestyrelsesperiode vil derfor først og fremmest fortsat være at dække de
’blinde vinkler’. Jeg vil understøtte, at vi, udover et navneskifte, også får sat retning på de skift, der venter
forude med det formål, at vi i fremtiden forbliver et sundt og stærkt fællesskab, der er til gavn for alle de
typer af medlemmer, der repræsenteres.
Stillerliste:








Andreas Damsbo Brix, Slagelse Bibliotekerne og medlem af KI’s Hovedbestyrelse
Andrew Cranfield, Leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner ved Tønder Kommune
Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek og forperson for KI’s Data Science Faggruppe
Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek og medlem af KI’s Hovedbestyrelse
Julie Arndrup, Brønshøj Bibliotek og medlem af KI’s Hovedbestyrelse
Kasper Bøgh, KI Tillidsrepræsentant på DTU
Lene Jakobsen, Professionshøjskolen UCN og forperson for KI’s Statsgruppe
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Pia Nyberg
Personlige data:
Jeg hedder Pia Nyberg og arbejder på Hillerød
Bibliotek. Jeg har arbejdet som bibliotekar siden
2003 i både land- og bykommuner. Det meste af
min arbejdsuge er jeg børnebibliotekar, men
arbejder 2 dage om ugen på et filialbibliotek,
hvor jeg stortrives som allround. Jeg brænder
for den rolle biblioteket spiller for de yngste
generationer, og især brænder jeg for, at det
ikke kun er børn af ressourcestærke familier der
får glæden af, at være omgivet af bøger og læsning. For inden vingerne for alvor skal bære en
skolegang, har børnebibliotekaren afgørende indflydelse på det enkelte barns sproglige udvikling og
kulturelle dannelse.
Det er min overbevisning, at vi på folkebibliotekerne laver mange gode tiltag for børn og deres familier, men hvis udfordringen med børns manglende læselyst skal løftes så det ændrer sig i det store
billede, så skal vi fortsat have det på den øverste politiske dagsorden, og det skal KI lykkedes med.
Hvis vi som samfund forventer, at de nye generationer skal blive stærke læsere, som fortsat skal
kunne tage en videregående uddannelse og varetage alle de vigtige jobs vores velfærdssamfund
bygger på, så skal vi løfte blikket fra de enkelte biblioteker og styrke en indsats oppefra, på
landsdækkende niveau.
Min fagpolitiske interesse er stærk og som erfaren tillidsrepræsentant har jeg et godt fundament til
arbejdet i hovedbestyrelsen. For mig handler fagpolitik om at skabe visioner og sætte retning, og dette
har jeg gode erfaring med fra BØFA (børnebibliotekarernes faggruppe), hvor jeg i mange år har været
en del af bestyrelsen.
Valgudtalelse:
Filialbibliotekernes fortsatte eksistens er afgørende for, hvorvidt udsatte familier bruger folkebibliotekets tilbud eller ej. Nærhed og direkte borgerkontakt til de ikke ressourcestærke børnefamilier er medvirkende til ligestilling, dannelse, og gode uddannelsesmuligheder. Det er vigtigt for mig
som ansat i konceptet ”folkebibliotek”, at der (kulturelt) tages hånd om mennesker der er sårbare og
udsatte, mennesker som har brug for støtte og hjælp til, at finde ind i et fællesskab i en periode eller
hele livet. Det gælder både børn og voksne. Jeg er optaget af, at KI skal bygge en solid løftestang til
politikerne, der synliggør, at ved at styrke biblioteksindsatsen i familiernes dagligdag kan vi være med
til, at mindske uligheden, ikke mindst i uddannelsessystemet.
Arbejdsvilkår er ligeledes et blinkende område der har min opmærksomhed, da det har betydning
for, hvorvidt vi som folkebiblioteker kommer i mål med de overordnede strategier eller ej. Jeg er især
optaget af, hvorvidt det kan lykkes forbundet, at lande en work-life balance, der både kan tiltrække
nye medlemmer og fastholde de nuværende. En anden aktuel agenda, der skriger på opmærksomhed,
er ansættelsesvilkår for mellemledere, hvor der tydeligvis er plads til forbedring. Mange mellemledere er ansat uden øvre arbejdstid og er ansat i stillinger der ofte kan betegnes som klemmelus
men uden en passende løn. De skal have bedre støtte og vilkår som medlemmer af KI.
For, at forbundet kan skabe forbedrede arbejdsvilkår for alle medlemmer skal KI´s tillidsrepræsentanter opgraderes til en ny version. En moderne version der kan fungere som en fremsynet ambassadør for dialog og samarbejde, og lidt mindre som vagthund. For med en stærk relation mellem
tillidsrepræsentanter og ledere får vi bedre resultater til kollegaerne, bedre end hvis vi vogter vilkår
og betingelser som en vagthund. Værdighed, tillid og respekt er for mig nøgleordene, både i mit
daglige virke og i mine politiske holdninger og beslutninger.
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Fremtiden for forbundet:
Fra mit perspektiv skal der være mere opmærksomhed på den stejle nedadgående kurve med at
hverve nye medlemmer til forbundet. Jeg vil arbejde aktivt for, at situationen med dalende medlemstal ikke længere evalueres, men gribes og bringes til handling. Vi skal efter min mening ikke vente
længere med at undersøge muligheden for en fusion. Hvilke pludselige ændringer skulle gøre, at en
masse nye medlemmer finder vores vej? Kig på uddannelsestallene, hvor skal de nye medlemmer
komme fra?

Hvorfor er jeg ikke bekymret for en eventuel fusion?

Vores faglighed er så stærk, at en fusion ikke bekymrer mig. Fusioner kan landes på mange måder,
og jeg tror på, at vi kan finde en fusionsmodel der kan bevare de vigtige kvaliteter der lige nu kendetegner vores forbund. Såsom høj faglighed, tilgængelighed, medlemmers indflydelse, gode kursustilbud, og håndgribelig afstand mellem formand og det enkelte medlem. Der er lavet fusioner, hvor
man fungerer som underafdeling i en større, og på den måde undgår at blive opslugt og glemt.
For præmissen er, at den faglige identitet betyder noget for bibliotekarer, og har gjort det gennem
årtier. Den betyder noget for, hvad vi mener, og hvad vi opfatter som vigtigt og ikke vigtigt. Men vi er
nødt til at iføre os de realistiske briller og kigge på virkeligheden sammen med andre forbund
omkring os, inden det er for sent. Måske er vi bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked, sammen
med andre?
Stillerliste:











Anne Kathrine Eckardt, Hillerød Bibliotekerne
Ingeborg Nielsen, Hillerød Bibliotekerne
Jakob Poulsen, Hillerød Bibliotekerne
Kasper Thalund, Helsingør Bibliotekerne
Kian Kestler, Fredensborg Bibliotekerne, Formand i BØFA
Lena Kristin Berard Høyer, Egedal Bibliotekerne
Lisbet Schacht Hansen, Hillerød Bibliotekerne
Mille Sommer Schütt, Fredensborg Bibliotekerne
Tanja Kate Jensen, Hillerød Bibliotekerne
Ulla Bengtsson, Rudersdal bibliotekerne
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Sarah Elizabeth Hvidberg
Personlige data:
Jeg er 47 år, cand.scient.bibl. fra 2010 (cand.mag.
i 2001). Bor i Gentofte med min mand, Karsten og
vores tre børn samt den forkælede kat, Rosa.
Nuværende HB-medlem og bestyrelsesmedlem
af Faggruppen for Formidling.
Jeg forsøger, hvor jeg kan, at skabe synlighed om
bibliotekspolitiske dagsordener fx med debatindlæg og på SoMe, særlig Twitter. Følg mig gerne på @SHvidberg og tag del i debatterne.
Valgudtalelse:
Da jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen for 3 år siden, var jeg bibliotekar på et folkebibliotek. Der er
sket meget for mig i valgperioden: Først blev jeg ensomhedskonsulent i Ældre Sagen, hvor jeg
arbejdede med ”Danmark Spiser Sammen” og med at synliggøre biblioteker som oplagte samarbejdspartnere for Ældre Sagens mange lokalafdelinger. I efteråret 2020 kom jeg tilbage til biblioteksverdenen og er i dag ansat hos DBC Digital, hvor jeg bl.a. arbejder med brugerinddragelse og
litteraturformidling.
Jeg har gennem mine jobskift fået et større netværk og flere kompetencer at byde ind med i
hovedbestyrelsen. Og så har jeg på de 3 år lært, hvordan en bestyrelse i en fagforening arbejder.
Jeg håber, I vil give mig muligheden for at arbejde videre med de tre politiske fokusområder. For vi er
ikke lykkedes med at vende udviklingen, og vi er heller ikke i mål med at synliggøre den kæmpe
værdi, vi som gruppe leverer til samfundet. Vi skal tale højt om værdien af vores arbejde og om
vigtigheden af, at der fortsat uddannes mennesker med vores kompetencer.
Jeg brænder derfor fortsat for at få os – medlemmerne af KI – synliggjort. Vi kan så mange ting, som
der er hårdt brug for i samfundet. Det ved vi godt selv, men desværre er den viden ikke almen. Når jeg
siger ja til at interviewe forfattere for Forfatterweb, gør jeg det både, fordi det er en spændende
udfordring, og fordi jeg tror på, at lige præcis KI’ere, kan åbne litteraturen på en måde, hvor alle kan
være med. Det betyder, at jeg ikke leder efter sindrige fortolkninger men derimod fokuserer på de
aspekter af læseoplevelsen, der kan være en krog for en potentiel læser.
Vi skal bruge vores fællesskab aktivt og udvikle på det, så det følger med tiden. Det var bl.a. en af
grundene til, at jeg tog initiativ til oprettelsen en ny faggruppe – Faggruppen for formidlere. Vi skal
nemlig også kunne tiltrække medlemmer, der arbejder med litteratur- og kulturformidling bl.a. på
landets folkebiblioteker.
En del af jer er ene-bibliotekarer/informationsspecialister på jeres arbejdspladser. Det var jeg selv i
mit første job, og jeg husker, hvordan jeg tørstede efter faglig sparring. Her skal vi som forbund blive
bedre. Måske kunne vi oprette en match-ordning, hvor to i lignende stillinger blev koblet sammen?
Vi kan også blive bedre til at hjælpe vores arbejdsløse medlemmer ind på arbejdsmarkedet, og som
fagforening presse på for, at flere jobs bliver regulære ansættelser, end det er tilfældet i dag.
Hvis vi skal overleve som fagforbund, er vi nødt til alle sammen at påtage os ambassadørrollen ude på
arbejdspladserne, studierne og i medierne. Vi skal tale vores fællesskab op, gøre hinanden bedre og
styrke vores samlede position på jobmarkedet. Det vedrører os alle, når en kommune konverterer
bibliotekarstillinger til værter, eller når et tilbud til borgere eller studerende spares væk.
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Stillerliste:











Nanna Agergaard, DBC Digital
Anders Nørgaard Didriksen, Ferring, Formand for Privatgruppen
Birthe Marie Emerek, UCN Bibliotek
Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek
Alice Kvindebjerg, Hillerød Bibliotekerne
Johanne Pasgaard, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Maria Louise Elgård Rasmussen, Silkeborg Bibliotekerne, bestyrelsesmedlem
i Faggruppen for Formidling
Pernille Saul, KOMBIT
Anna Overlund Sørensen, ledig bibliotekar
Nikolaj Winther, DBC Digital, bestyrelsesmedlem i Data Science Faggruppen
og IT-faggruppen
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