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PUNKT
1. Årsmøde 2023 /May-Britt og Berit
- Oversigt over igangværende initiativer om
bæredygtighed på biblioteksområdet
- Præsentation af Emerging – hvor kan de føre
årsmødet hen?
- Opsamling og oversigt over
samarbejdsparterne for årsmødet og
økonomien hermed

BESLUTNING
Sune Kjems fra Via Design og Mikkel Pilgaard fra
Emerging deltog på dette punkt. De får sammen
med Gry Guldberg fra Emerging en nøglerolle i
udviklingen af årsmødet 2023.
Årsmødets tema for 2023 vil være
bæredygtighed.
Processen vil tage udgangspunkt i en prototype
af Frederic Laloux kaldet The Week, som
skubber til ledernes syn på mulighederne for
handling samt sætter fokus på det lederansvar,
man kan tage i forhold til bæredygtighed.
Dertil vil der blive givet konkrete bud på,
hvordan man udfører bæredygtighedsledelse.
Temaet kan rumme både bæredygtighed i egen
organisation, samspillet med lokalsamfundet
om bæredygtighed samt bæredygtighed som
strategisk positioneringsværktøj.
Der er mange gode opmærksomhedspunkter,
som årsmødegruppen kan tage med i det videre
arbejde:
Når vi arbejder med bæredygtighed lokalt, skal
vi være opmærksomme på, hvornår vi er
afsendere, og hvornår vi er samarbejdspartnere.
Vi er politisk styrede, og vi kan have fået
forskellige lokale opgaver i
bæredygtighedsdagsordenen.

Der er også en mulighed for erfaringsudveksling
mellem bibliotekerne i forhold til de forskellige
roller, som lederne har lokalt over for
bæredygtighedsdagsordenen.
Vi indgår i et forpligtende samarbejde med DB
og DB2030 om årsmødet, da bæredygtighed er
en fælles opgave, som DB og DB2030 også
arbejder med.
May-Britt vender tilbage med en oversigt over
økonomien for årsmødet.
2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referatet
Referatet kan læses på
https://bibchef.dk/bestyrelsensarbejde/bestyrelsesreferater/

Godkendt.

4. Økonomi /Erik

Udsat

5. Årsmøde 2022 /Marie, Berit, Ravinder, Andrew
Se programmet

Programmet er ved at være på plads.
Bestyrelsesmøde kl 15 om onsdagen.
Bestyrelsen er med på scenen ved velkomsten,
og der vil blive små opgaver i løbet af årsmødet
– blandt andet en walk and talk med nye
medlemmer om foreningens arbejde.

6. Medlemsmøde / Marie og Andrew
Evt. internationalt medlemsmøde i
efteråret/vinteren

Handler om bibliotekslovgivning og
bibliotekspolitik. Online oplæg – efterfølgende
fælles diskussion. Marie og Andrew arbejder
videre med timingen i forhold til øvrige møder i
løbet af vinteren.

7. KL’s Fremfærdprojekt /Pia
KL ønsker at drøfte Fremfærdprojektet med BCF.
Dialogoplæg er vedlagt som bilag.

I bestyrelsen kan man ikke genkende, at der
skulle være en udfordring i forhold til ”de
klassiske bibliotekskompetencer” om fx
informationssøgning, referencearbejde mm.
Bestyrelsen vurderer, at debatten om
kompetencer bliver ufrugtbar, hvis man taler
om kernekompetencer. Der er i høj grad brug
for en bred og varieret sammensætning af
kompetencer på moderne biblioteker. Hvis man
taler om kernekompetencer, lægger man også
en prioritering ned over kompetencerne, som
ikke er gavnlig. Bibliotekerne ledes i dag i en
mangfoldighed af kompetencer.

Der er i højere grad brug for kompetencer inden
for det relationelle arbejde, værtskab,
samskabelse etc.
Bestyrelsen vil gerne gå i dialog med KL for at
finde en fælles forståelse for, hvad moderne
bibliotekskompetencer er.
Pia samler op og vender tilbage til KL.
8. Tilbagemelding fra EBLIDA på baggrund af
årsmødet i Athen /Andrew

Andrew og Marie gav en tilbagemelding på
årsmødet og de kommende års fokus.

9. Information fra diverse fora /alle
Fast punkt, hvor man deler relevant nyt fra de
steder, man repræsenterer BCF.

Læsekoalitionen opfordrer til, at BCF følger op
på, om håndslaget bør tilrettes efter
resultaterne af den nye læsevaneundersøgelse.
Berit og Pia forbereder punkt til mødet den 14.
september.
Ravinder deltager i Kulturmødet Mors.
Møde i strategisk biblioteksudvalg. Der kommer
et call ud om samarbejde mellem
folkebiblioteker og PLC med fokus på læselyst.
Marie rundsender, når det kommer ud, og så
bestyrelsen kan forholde sig til det.
Pia og Andrew deltager i en del af
Klimafolkemødet i Middelfart.

10. Kommunikation /Ellen
11. Eventuelt

Næste mødedatoer: 14/9 Billund, 2/11 Teams,
24/11 Odense?, 19/12 Teams

