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Formålet med Forum for økonomibibliotek er å styrke bibliotektjenes-
ter i økonomisk-administrativ utdanning og forskning. Dette gjøres gjennom
kompetansebygging, erafringsutveksling og ressursdeling.

FØB hadde sitt første arrangement på BI Nydalen i januar 2013, og sty-
ringsgruppen har arrangert seminar og medlemsmøte hvert år siden dette.

Arrangement

Forum for økonomibibliotek arrangerte seminar og medlemsmøte 2016 ved
Universitetet i Agder, 8.-9. februar. Medlemsmøtet i 2016 samlet 16 deltakere.

I tråd med FØBs formål, var seminaret preget av faglig fokus med blant
annet et meget godt mottatt foredrag om norsk pengehistorie, holdt av Øi-
vind Eitrheim fra Norges Bank. Seminardeltakerne �kk også en innføring i
ulike modeller for folke�nansiering ved UiAs Rotem Shneor, samt et foredrag
om prosessen rundt utviklingen av de nye nasjonale indikatorene for måling
av UH-bibliotek ved Bente Saxrud fra BI Nydalen. Vi �kk også en innføring
i hva som skjuler seg bak begrepet `makroøkonomi', holdt av Kristin Dale
fra UiA.

Det ble også avholdt en åpen sesjon hvor FØB-medlemmene delte stort og
smått fra deres egne institusjoner. Medlemsmøtet 2016 ble avholdt under dag
to av seminaret, og Leif Roger Olsen (UiT) og Gro Harriett Instebø (Hvl)
ble valgt til nye medlemmer av styringsgruppen som erstattere for Henry
Langseth og Gøril Aas Jordahl.

Styringsgruppen har for øvrig bestått av Marianne Riste og Fredrik Kavli.
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Styringsgruppemøter

Styringsgruppen har hatt 3 møter i 2016. Ett fysisk møte i Tromsø den 23.
november og to telefonmøter. Fredrik Kavli ble oppnevnt som leder for sty-
ringsgruppen for 2016. Primært fokus for møtene i styringsgruppen har vært
konstituering av gruppen samt arrangering av det årlige seminaret og med-
lemsmøtet.

Informasjon

FØBs primære informasjonskanal er nettsiden `Forum for økonomibiblioteka-
rer' (https://okonomibibliotekaren.wordpress.com) og en egen epostliste som
ligger under Bibsys' epostliste-system. Per januar 2017 var det 52 medlemmer
på listen, etter at en del ikke-aktive/pensjonerte ble slettet av styringsgrup-
pen. På grunn av det siste årets sammenslåinger av institusjoner er ikke
epostlisten helt oppdatert - det bør være en prioritert oppgave for 2017.

Nettsiden inneholder referater fra medlemsmøter, program og påmelding
til seminar, og annen relevant informasjon.

Økonomi

FØB hadde i 2016 ingen medlemskontigent, og ingen midler til disposisjon.
Det årlige seminaret ble som tidligere �nansiert ved deltakeravgift. Utgiftene
for seminaret i 2016 ble lavere enn gjenstående overskudd for seminaret i
2015, og ingen faktura for seminardeltakelse ble sendt ut. Gjenstående rest-
midler var ca. 1000 kroner - beløpet er overført til prosjektkonto ved UiT
med tanke på gjennomføringen av seminar og medlemsmøte i 2017.

For styringsgruppen i Forum for økonomibibliotek.
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