Referat fra telefonmøte NBF Flerkult, 20. juni 2016
Tilstede: Oddbjørn Hansen, Nina Stenbro, Sonja-Kristin Granaas, Sophie Essmat, Brita
Esaiassen og Marianne Kolstad.
Frafall: Bente Holmen Eriksen.
Tidspunkt: 10.00 – 11.10.
Første punkt: Neste møte: Onsdag 30.08.16, ettermiddag.

Sak 1: Ref fra styremøte 20.04.2016
Referat fra styremøte 20.04.2016
http://flerkult.no/2016/04/referat-fra-styremote-20-04-2016/
Punkt 4: Googledokument som blir delt, forslag til virkeplan. Styret bestemte at vi utveksler
dokumenter på vanlig e-post. Nina sender virkeplanen til oss i det nye styret.

Sak 2: Ny revisor.
Nisrin Maktabi Barkouki på DFB har sagt seg villig til å være revisor. Nisrin er utdannet
økonom og er ansvarlig for budsjettstyring på DFB. Benedikte Gjone i Larvik bibliotek har
sagt seg villig til å være kontrollør av regnskapet.

Sak 3: Deltagelse på Melafestivalen.
Oddbjørn har pratet med forrige leder om dette. Det koster å delta, og en får lite igjen for
det. Styret var enige om at vi ikke deltar på dette i år. Mela er ikke rette fora for å fremme
Flerkult sine saker.

Sak 4: Idebanken
Idebanken inneholder 19 innlegg, det siste ble lagt in 20. januar i år. Det er mange fine tiltak
i basen men det er lite nye tiltak som har blitt lagt inn. Hvis idebanken skal leve videre må
den promoteres bedre og noen bør få som særskilt oppgave å vedlikeholde den. Vi vet ikke
antall på hvor mange som klikker seg inn. Vi ble enige om at idébanken likevel bør få leve ett
år til, men det må gjøres en innsats for å fremme bruken av idebanken. Vi kan bruke vår side
på Facebook (heretter forkortet FB) for å promotere idebanken. FB er mer brukt enn
hjemmesiden. Når noen har lagt ut noe på sine bibliotekers FB-sider eller på vår FB-side, bør
vi oppfordre til å legge dette inn på basen. Web-redaktør har tidligere hatt dette oppdraget.
Vi må sjekke brukere av databasen og hvem som kan være alert.

Sak 5: Resultater fra brukerundersøkelsen
Bra at det var så mange kommentarer i undersøkelsen. Behovet for tilpasset litteratur er
stor, og det ble ønsket støtte til dette. Dokument med kommentarer legges ut på NBF
Flerkult sin hjemmeside og FB-side av Nina.
I brukerundersøkelsen ble det nevnt at Kongsberg får overført statlige midler knyttet til
bosetting av flyktninger fra integreringsseksjonen. Hva har Kongsberg gjort for å få til det
som står i undersøkelsen (Knyttet til bosetting av flyktninger). Brita tar kontakt med
Kongsberg for å høre med de om hva de har gjort. Prøve å lage en mal som andre kommuner
også kan dra nytte av. Noe av det som overføres til kommunene bør også overføres til
bibliotekene i integreringsarbeidet. Vi må finne hva som er de gode argumentene.
Bibliotekene bør være samarbeidspartnere, og ikke i konkurranse med frivillighetssentralen,
Røde Kors og lignende. Biblioteket kan være en form for koordinator som kan invitere til
møter med foreningene, der en kan drøfte hvordan en kan legge til rette for samarbeid og
oppgaver med fokus på integrering. Vi bør være litt offensive for å opplyse om at biblioteket
er et lokale som kan brukes i slike sammenhenger. Vi hører med frivillighetssentraler
(Marianne) og Røde Kors (Nina) om hvordan vi i første omgang kan spre informasjon mest
effektivt.

Sak 6: Høstmøte
NBF har organisasjonsmøte 19. oktober til 20. oktober. Det er ønskelig med flere fra Flerkult
her. Det foreslås at vi i styret møtes torsdag 20. oktober ettermiddag. Kommunikasjon på epost angående møte.

Sak 7 : Eventuelt.
NBF Flerkult trenger mer informasjon fra styremedlemmer. Sendes Nina på e-post.

Ref: M.K.

