Referat fra årsmøtet i Norsk Musikkbibliotekforening,
torsdag 24. april 2014
Nasjonalbiblioteket i Oslo
1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
2. Valg av ordstyrer og referent
 Eirik Gaare ble valgt til ordstyrer
 Ingrid R. Haugen ble valgt til referent
 Ordstyrer påpekte at sak nr. 6 burde ha kommet under «Innkomne forslag».
3. Årsmelding
Årsmeldingen for 2013 ble godkjent med følgende endringer:
 Under punktet for foreningens aktivitet i 2013, endres årsmøtedato til 18. april
2013.
 Tillegg under representasjon: Frida Røsand deltok på organisasjonskurs for
tillitsvalgte i NBF
4. Regnskap for 2013
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Signe Marie Steensland.
Otlu Alsvik leste opp revisjonsberetningen, og regnskapet ble godkjent av årsmøtet
5. Handlingsplan 2014/2015
 Styret ble oppfordret til å prioritere ferdigstilling av arbeidet med
emneordslisten og sette en tidsfrist for ferdigstilling.
 Følgende punkter tas ut og erstattes med en mer sammenfattende
formulering:
o Oppfordre Norsk kulturråd og/eller de som får produksjonsstøtte
under den nye innkjøpsordningen om å informere bibliotekene om de
innspillingene som støttes
o Jobbe med en modell/strategi for samarbeid mellom
musikkbibliotekene og leverandører av strømmetjenester



Årsmøtet ga styret mandat til å lage en ny formulering
Handlingsplanen ble godkjent med ovennevnte endringer

6. Kontingent
 Styret hadde sendt ut forslag til medlemmene på forhånd om å øke
medlemskontingentene.
 Argumentene for å endre kontingenten er stram økonomi i foreningen, samt
at medlemskontingenten til IAML øker.
 Det ble enstemmig vedtatt å øke medlemskontingenten for personlige
medlemmer fra 200 til 250 kr.
 Det ble vedtatt å øke medlemskontingenten for institusjoner fra 500 til 700
kroner med 22 mot 2 stemmer.

7. Budsjettforslag for 2015
 Foreningen har fått innvilget 10 000 kr i aktivitetstilskudd fra Norsk
Bibliotekforening.
 Ny tekst på posten for Lydarkivkonferanse?
 Budsjettforslag godkjent
8. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.
9. Valg
Signe Marie Steensland gikk ut av styret. Tusen takk for innsatsen!
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av ordstyrer, og alle ble valgt ved akklamasjon.
Styrets sammensetning etter valget:
 Frida Røsand (leder - gjenvalgt)
 Ingrid Romarheim Haugen (sekretær - ikke på valg)
 Bjørnar Bruket (styremedlem - ikke på valg)
 Margrethe Bue (styremedlem - ikke på valg)
 Knut Tore Abrahamsen (styremedlem - gjenvalgt)
 Olav Nilsen (styremedlem - gjenvalgt)
 Jorunn Eckhoff Færden (styremedlem – ny)
Revisorer:
Thor Arne Sæterholen gir seg etter ett år. Takk for innsatsen! Otlu Alsvik fortsetter og
Siren Steen ble valgt som ny revisor.
Valgkomitéen fortsetter: Tone Nøtvik Jakobsen, Anne-Grethe Engebretsen,
Siren Steen
Etter årsmøtet holdt Per Husby kåseri om Alf Prøysen og hans samarbeid med
komponistene.

Oslo, 15.06.2014
Ingrid Romarheim Haugen
referent

