
FØB Årsberetning 2017 
  
Formålet med Forum for økonomibibliotek er å styrke bibliotektjenester i økonomisk-administrativ 
utdanning og forskning. Dette gjøres gjennom kompetansebygging, erfaringsutveksling og 
ressursdeling. FØB hadde sitt første arrangement på BI Nydalen i januar 2013, og styringsgruppen har 
arrangert seminar og medlemsmøte hvert år siden dette. 
  
Arrangement 2017 
  
Forum for økonomibibliotek arrangerte seminar og medlemsmøte 2017 ved UiT Norges Arktiske 
Universitet, både på campus i Tromsø og i handelshøyskolens eget bygg i Breivika.  Medlemsmøtet i 
2017 samlet 17 deltakere; én mer enn året før. 
  
I henhold til FØBs formål var seminaret i 2017 også preget av sterkt faglig fokus.  Den første dagen 
ble vi servert hele tre faglige foredrag.  Øysten Knudsen fortalte oss levende hvordan det fungerer å 
sette teori og metode lært på universitetet ut i livet som nyansatt økonomisjef i en raskt 
ekspanderende entreprenørbedrift, og Ingrid Pettersen gav oss et innblikk i hvilke metoder og 
datakilder som ligger til grunn for arbeidet som utføres av en torskefiskanalytiker.  Dagen ble 
avsluttet med et innblikk i hvordan biblioteket ved UiT Norges Arktiske universitet arbeider med 
kurering og lagring av åpne forskningsdata. 
  
Dag to som ble avholdt ved handelshøyskolen i Tromsø gav oss det årlige medlemsmøtet og en 
tankevekkende og spennende introduksjon til den eksperimentelle økonomien, glimrende ledet av 
Eirik Heen.  Under Medlemsmøtet i 2017 ble Marianne Riste erstattet av Trine Martens som 
representant i styringsgruppen.  Fredrik Kavli ble gjenvalgt.  Styringsgruppen i 2017 har bestått av 
Leif Roger Olsen, Gro Harriett Instebø, Trine Martens og Fredrik Kavli.  Vi vil benytte anledningen til å 
takke Marianne for den gode innsatsen. 
  
Stryingsgruppemøter 
Styringsgruppen har hatt to skype-møter i 2017 der hovedsaken har vært arrangering av seminaret 
og medlemsmøtet i 2018.  Mye av planleggingen har blitt løst gjennom epost.  Styringsgruppen har 
ikke hatt behov for fysisk møte i 2017.  Styringsgruppen har i 2017 formelt sett ikke konstituert seg 
selv og har dermed i praksis hatt en falt struktur - det har egentlig fungert helt fint, men er ikke i tråd 
med vedtektene. 
  
Informasjon 
FØBs primære informasjonskanal har også i 2017 vært nettsiden og epostlisten.  Epostlisten er det 
nærmeste vi kommer en medlemsliste, og teller per januar 2018 52 medlemmer.  Noen utskiftinger 
har det vært, og vi tror at den inneværende listen er korrekt med tanke på 
institusjonssammenslåinger og endringer av epostadresser.  Medlemslisten på nettsiden har også i 
2017 vist til institusjonene som medlemmene tilhører – ikke de individuelle medlemmene. 
  
Økonomi 
FØB hadde heller ikke i 2017 noen medlemskontigent, og ingen midler til disposisjon. Medlemsmøtet 
og seminaret ble finansiert av restmidler fra 2016 og etterfakturert deltakeravgift.  Restmidlene fra 
2016 utgjorde omtrent 1000 kroner som ble overført til prosjektkonto ved UiT i forbindelse med 
seminaret. Alle gjenstående midler ble brukt under arrangmentet i Tromsø i samsvar med tanken om 
at FØB ikke skal ha egen økonomi. 
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