Beretning for perioden 2013-2015
Bestyrelsen:
Anni Guldberg Madsen, Karen Monies, Hans Erik Sørensen, Erik Bachmann og Pernille Saul (alle valgt på
generalforsamlingen den 16. maj 2013).
Efterlyste efterfølgende suppleanter: Barbara Hammer-Aebi meldte sig. Tak for det!
IT-faggruppen har afholdt 11 bestyrelsesmøder, to bestyrelsesmøder i 2013, hvoraf det ene var et
visionsseminar, syv bestyrelsesmøder i 2014 og to i 2015.
IT-faggruppen har deltaget i netværkssamarbejdet i BF gennem de fælles faggruppemøder (Erik
Bachmann)
IT-faggruppen har haft plads og deltaget i møderne i Kulturstyrelsens Udvalg for bibliotek.dk, udvalget
blev nedlagt med udgangen af 2015, da opdraget blev overtaget af Danskernes Digitale Bibliotek.
IT-faggruppen har efterfølgende fået plads i Kulturstyrelsens udvalg for lånesamarbejde og teknisk
samspil, kaldet bil-udvalget. Pernille Saul er udpeget for de kommende 2 år. (Referencefaggruppen har
ligeledes en repræsentant)

Arrangementer:
Den 5. maj: Eftermiddagsmøde: Hvad sker der med folkebibliotekernes IT? – del IV
Den 1. oktober 2014: Heldagsseminar om den gode brugeroplevelse og de nye brugergrænseflader i DDB
CMS med bl.a. Tony Russell-Rose. (Hvad sker der med folkebibliotekernes IT? – del III
Deltagerantal: 40
Den 18. november 2013: Gå-hjem møde om tilgængelighed på websites med Helene Nørgaard Bech.
Deltagerantal: 15
Den 12. september 2013: Hvad sker der med folkebibliotekernes IT? – del II. Deltagerantal: 60

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at få nedbragt formuen ved fx at lave studieture til
udlandet og større arrangementer herhjemme. Som det fremgår af oversigten har vi lavet en række
større arrangementer, men flere af dem viste sig at være tilløbsstykker, hvorfor det er svært at få
nedbragt formuen.
Bestyrelsen har også arbejdet ihærdigt med at planlægge en studietur til USA (Chicago oktober 2014) og
fået bevilget støtte på kr. 20.000 fra Edward Pedersens Biblioteksfond, som vi måtte takke nej til, da der
ikke på daværende tidspunkt var interesse blandt medlemmerne for en studietur. Skal bestyrelsen
fortsat arbejde med at arrangere en studietur?
IT-faggruppen har i flere år været medlem af Innovation Lab, men en gennemgang viste, at kun få af
vores medlemmer brugte medlemskabet. På den baggrund er medlemskabet opsagt pr. 31.12.2014.
Bestyrelsen har i denne periode arbejdet med medlemskommunikation, ud over hjemmesiden, har vi
jævnligt udsendt nyhedsbreve på e-mail. Desværre oplever vi efter hver udsendelse, at flere medlemmer
fravælger nyhedsbrevet. Har I forslag til, hvordan vi ellers kan kommunikere? Er det facebook eller? …

Bestyrelsen har i hele perioden været meget bevidst om, at it-medarbejdernes (især de
bibliotekaruddannede) arbejdsopgave i folkebibliotekerne er under forandring bl.a. gennem
centralisering af bibliotekssystemer og hjemmesider. Vi har prøvet at kaste lys over, hvad det er der sker
på arrangementerne ”Hvad sker der med folkebibliotekernes IT”, men vi vil også gerne arbejde mere
fagpolitisk med emnet og vil gerne have synspunkter på dette samt forslag og idéer.
Bestyrelsen vil meget gerne have en drøftelse om fremtiden: Har IT-faggruppen stadig en berettigelse?
Hvis ja, skal faggruppen arbejde mere fagpolitisk? Hvilke emner/temaer skal faggruppen tage op i den
kommende periode? Folkebibliotekerne fylder meget i faggruppen, hvordan imødekommer vi de af vores
medlemmer, som er ansat uden for folkebibliotekerne?
IT-faggruppens bestyrelse , marts 2015

