Forretningsudvalgsmøde

Dato:

Fredag den 13. november 2020 kl. 9.00 – 10.30

Mødested:

Microsoft Teams - Klik her for at deltage i mødet

09-11-2020

Deltagere:
Steen Bording Andersen
Paw Ø. Jensen
Jakob G. Lærkes
Lars Bornæs
Thomas Angermann
Kim Valentin
Anette W. Godt
Inge Dinis
Evan Lynnerup
Afbud: Er du forhindret i at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på
jfv@db.dk
Sekretær for udvalget:
Michel Steen-Hansen

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat, samt løbende sager
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 2. oktober 2020
db.dk/FU20201002
Indstilling
Godkendes.
Afgørelse
2.

Coronasituationen
Sagsfremstilling
Vi drøfter de seneste retningslinjer for bibliotekerne som vi løbende opdaterer på
hjemmesiden Covid-19 retningslinjer for bibliotekerne m.fl. samt om dialogen
med myndigheder og bibliotekerne.
Der orienteres om de forskellige tiltag om kompensation der er på beding.
F.eks. 1.000 nye fællesskaber og en fælles indsats mod ensomhed under covid-19

Et bredt flertal af Folketingets partier har fordelt 50 mio. kr. i ensomhedsaftale –
se mere her – og bibliotekernes muligheder for at få del i dem.
Indstilling
Godkendes.
Afgørelse
3.

Kommunalvalg 2021, DB handleplan og Public Service Biblioteket
Sagsfremstilling
På baggrund af forretningsudvalgets input har sekretariatet skrevet et oplæg
igennem til en handleplan.
Det er blevet til 8 HANDLEKORT som løbende kan revideres og skiftes ud. De er
vedhæftet LINK (eftersendes)
Udgangspunktet har været at omdanne Danmarks Biblioteksforenings Strategi
2030 til en 21x21cm folder – og 8 Handlekort som indstik, der både kan bruges
digitalt og i fysisk form. Sådan at vi både kan præsentere dem på det digitale
repræsentantskabsmøde den 20. november 2020 og forhåbentlig til Det
Bibliotekspolitiske Topmøde i fysisk form den 8. og 9. april 2021 i Aalborg.
Overskriften er stadig:
Verden bevæger sig, det samme gør folkebibliotekerne.
Danmarks Biblioteksforening fokuserer i sit strategiske arbejde 2021-2022 på
følgende indsatsområder, der særligt skal arbejdes med, som udtrykt i disse 8
handlekort (som er vedhæftet):
1. Bibliotekets potentiale
2. Før, under og efter Corona
3. Biblioteket og den sociale indsats
4. Biblioteket - folkeoplysende Public Service-institution
5. Biblioteket – skaber/og en stærk læsekultur
6. Biblioteket – en læringsinstitution
7. Biblioteket – indgangen til FNs verdensmål
8. DB - en stærk faglig og politisk stemme for bibliotekerne
Direktøren præsenterer de 8 handlekort og laver oplæg til debat om dem på
repræsentantskabsmødet.
Indstilling
Sagen drøftes og handleplan tilrettes før den udsendes til Repræsentantskabet.
Afgørelse

4.

Repræsentantskabsmøde
Sagsfremstilling
Den 20. november 2020 afholdes repræsentantskabsmøde digitalt.
Vi har lavet et oplæg til en proces, hvor vi kan debattere oplæg til handlingsplan
og varme op med et fagligt oplæg.
Udkast til dagsorden er vedlagt og skal udsende senest i dag den 13. november.
Indstilling:
Dagsorden til Repræsentantskabet tilrettes og udsendes.
Afgørelse

5.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg
Sagsfremstilling
En kort update på idéer til topmødet, hvis ikke det kan gennemføres fysisk.
Der skal under alle omstændigheder gennemføres en form for generalforsamling
med valg af næstformand.
Man kunne evt. forestille sig en digital generalforsamling, med en forudgående
politisk debat, som kunne danne udgangspunkt for en videre drøftelse på lokale
møder rundt om i landet. Det kræver at de lokale biblioteker vil arrangere de
lokale events.
Direktøren orienterer kort om idéerne der arbejdes på sammen med Aalborg
Bibliotek.
Indstilling
Vi drøfter udsigterne og mulighederne for en fysisk eller hybrid gennemførsel.
Afgørelse

6.

Møder i fortid og fremtid
Sagsfremstilling
Årshjul
a) Den 5. November

IFLA Generalforsamling (digital)

b) Den 7. – 8. november

Bogfestival (Online med lokale aktiviteter)

c) Den 20. november

Repræsentantskabsmøde

d) Den 8. - 9. april 2021

Bibliotekspolitisk Topmøde

Indstilling
Afgørelse
Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen
Formand

Direktør

