
Referat fra møte i styringsgruppen Forum for Økonomibibliotekarer  
NHH 9.april 2013  
 
Tilstede: Kari Fjose (NHH), Anne B.Loland (BI Trondheim), Gøril Jordahl (HiST) og 
Henry Langseth (UiA) 
 

1. Styringsgruppen konstituert med Kari Fjose som ny leder. Ingen andre verv 
tildelt de tre øvrige medlemmer, men styringsgruppen fordeler 
arbeidsbelastningen seg i mellom så godt som mulig.  

2. FØB har pt ingen økonomi, jf diskusjon på medlemsmøtet i Oslo 21.januar 
2013 

3. Konsortieavtaler via Cristin:  
Henry demonstrerte et utkast til online skjema hvor FØB-medlemer kan spille 
inn forslag. Foreslått at det legges til lenke til øvrige forslag.  
Skjema: 
https://docs.google.com/forms/d/18_Kzqh4fBFcWBR95CIzYJmJxJ2ZPA-
stvCPWOsnsfgg/viewform 
 
Styringsgruppen oppfordrer sine medlemmer til å spille inn forslag via 
epostlisten og sender inn en prioritert liste til Cristin (alt etter som flere 
foreslår samme tjeneste). Dette kan gjøres rett over sommeren.  

 
4. FØB-nettside: Facebook og blogg diskutert som aktuelle plattformer, etter 

innspill på sist medlemsmøte.  
 
FØB oppretter først og fremst en blogg og ser i hvilken grad den dekker 
behov for kommunikasjonskanal med medlemmene (sammen med epost-
listen). Her publiseres også informasjon, vedtekter og referater.  Henry setter 
opp en blogg, men kartlegger litt for å se om noen av bloggverktøyene har 
lagringskapasitet.  

 
5. Neste medlemmeseminar i FØB legges til 20.-21.januar 2014  

 NHH vertskap første møte.  

 Lunch til lunch 

 Faglig foredrag 

 Presentasjoner av databaser, workshop, korte innlegg av medlemmer 
(Medlemmene kan oppfordres til å gi oss tema etc.) 

 
Medlemsmøte holdes annethvert år (neste gang i 2015). 

 
6.  Videre markedsføring og synliggjøring av FØB 

 

 1-2 eposter sendes ut våren 2013. Først referat, og evt en med info om 
bloggen etc.  

 Epostlista brukes som hovedkanal, all informasjon samles på blogg.  

 Vi jobber videre med å rekruttere nye medlemmer, målet er å ha minst et 
medlem ved hver institusjon i målgruppen.  

https://docs.google.com/forms/d/18_Kzqh4fBFcWBR95CIzYJmJxJ2ZPA-stvCPWOsnsfgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18_Kzqh4fBFcWBR95CIzYJmJxJ2ZPA-stvCPWOsnsfgg/viewform


 Vi legger ut oversikt over institusjoner vi har medlemmer ved på bloggen.  

 Kontaktinformasjon til styringsgruppen legges ut.  

 Kari kontakter Marit vedr medlemsliste  
 
 
Evt:  
 
Neste møte: tirsdag 17.september i Trondheim 
 
Referent: Henry Langseth.  
 
 


