
Referat fra årsmøtet i Norsk musikkbibliotekforening, tirsdag 19. 
mars 2019, kl. 17.30, NRK Oslo 

 

17 medlemmer av foreningen var tilstede. I tillegg deltok leder Mariann Schjeide fra 
Norsk bibliotekforening frem til og med Sak 5 b) 
 

Sak 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. Leder Tone Nøtvik 
Jakobsen ønsket velkommen til årsmøtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent. Liv Kreken ble foreslått og valgt som ordstyrer 
og Jorunn Eckhoff Færden ble foreslått og valgt som referent. Anne Cathrine 
Johnsen overtok som referent etter sak 8, da referenten måtte dra for å rekke fly til 
Bergen. Tone Elofsson og Roberto Joly ble foreslått og valgt som 
protokollunderskrivere.  
 

Sak 3. Årsmelding for 2018. Årsmeldingen ble gjennomgått av styrets leder og tatt 
til etterretning av årsmøtet. 
 

Sak 4. Regnskap for 2018. Kasserer Liv Kreken redegjorde for regnskapet. 
Årsresultatet viser et fint overskudd på kr. 20.256,-. Regnskapet er revidert av Karen 
Rygh og Berit Holth.  
 

Sak 5. Innkomne saker 

● Foreningens tilhørighet til NBF 

 

a) Styrets leder redegjorde for sak og historie, der bl.a. styrets bekymring for frafall av 
medlemmer ble nevnt.  
b)  NBFs leder, Mariann Schjeide, redegjorde for NBFs forståelse av saken, der hun 
presiserte at NBFs krav om obligatorisk medlemskap for alle NMBF sine medlemmer 
først og fremst gjelder personlige medlemmer. Små institusjonsmedlemmer ble lovet 
en kontingent på kr. 1000 pr. år. Hun understrekte viktigheten av at alle spesial-
grupper under NBF må ha samme medlemsbetingelser. Medlemmene fikk mulighet 
til å stille henne spørsmål før hun forlot årsmøtet. 
c) Det ble åpnet for diskusjon og spørsmål.  
d) Avstemming. Etter ønske fra salen ble det skriftlig avstemning.  
Resultat ble følgende: Av 18 stemmeberettigede stemte 17 for utmelding av NBF og 
1 stemte blankt. Det ble dermed svært klart flertall for at Norsk 
musikkbibliotekforening melder seg ut av Norsk bibliotekforening etter 2019. 
 

6. Fastsettelse av kontingent for 2020. Styret hadde foreslått en økning fra kr. 
250/år til kr. 300/år for personlige medlemmer og fra kr. 700/år til kr. 750/år for 
institusjonsmedlemmer. For pensjonister, arbeidssøkende og studenter ble det 
foreslått en reduksjon fra kr. 250/år til kr. 200/år.  
Styrets forslag ble vedtatt av årsmøtet. 
 



7. Handlingsplan 2019/2020. Denne ble lagt frem av styrets leder og vedtatt av 
årsmøtet. 
 

8. Revidert budsjett for 2019. Dette ble lagt frem av av kassereren. Revidert 
budsjett ble godkjent av årsmøtet. 
 

9. Budsjettforslag for 2020. Dette ble lagt frem av av kassereren. Budsjettforslaget 
ble godkjent av årsmøtet. 
 

10. Valg  Disse ble valgt ved akklamasjon: 
 
Leder:  
Tone Nøtvik Jakobsen, NRK (ikke på valg)  
Styremedlemmer:  
Jorunn Eckhoff Færden, Bergen Off. Bibliotek. Ikke på valg  
Anne Cathrine Johansen, Deichmanske bibliotek. Ikke på valg  
Jorid Nordal Baumann, Nasjonalbiblioteket, Seksjon for musikk. Ny. Velges for to år  
Knut Tore Abrahamsen, Tønsberg og Færder bibliotek. Gjenvalg. Velges for to år  
Berit Stifjeld, Nasjonalbiblioteket, Seksjon TK utvikling. Gjenvalg. Velges for to år  
Revisorer:  
Karen Rygh, Nasjonalbiblioteket, Oslo (gjenvalg) 1 år  
Berit Holth, Nasjonalbiblioteket, Oslo (gjenvalg) 1 år 
 
Valgkomiteen tok gjenvalg og består i 2019/2020 av: 

Ingrid Romarheim Haugen, Nasjonalbiblioteket 

Olav Nilsen, Sølvberget, Stavanger 

Liv Kreken gikk ut av styret og ble takket for godt arbeid. 

 

 

Bergen, 27. august 2019 

Jorunn Eckhoff Færden, ref. sak 1-9 

Anne Cathrine Johansen, ref. sak 10 

 

 

 

 


