Norwegian Association of Special Libraries

Virkeplan: Visjon, mål, tiltak og handlingsplan 2016-2017
Visjon Norsk fagbibliotekforening skal holde seg orientert om utviklingen i vår sektor, og delta på møter,
konferanser og seminarer. NFF vil styrke samarbeidet med institusjoner og organisasjoner som
arbeider i de saksfelt der NFF har interesser, som NOLUG, Bibliotekarforbundet og Bibliotekparaplyen
med flere. NFF vil fortsette samarbeidet med NBFs hovedstyre. NFF vil fremme saker som er viktige
for fagbiblioteksektoren.
Mål 1:
Arbeid for faglig utvikling, og at fagbiblioteksektorens interesser og utfordringer blir best mulig
ivaretatt.
NFF skal:







Fremme fagbibliotek og de ansattes kompetanse gjennom konkret politisk arbeid,
f. eks gjennom å kontakte politikere sommer/høst, før budsjettprosessene
Levere høringsuttalelser i saker der fagbibliotekene er berørt.
Vurdere fortsatt deltakelse i Etisk råd for bibliotekansatte.
Arbeide med E-bøker og nasjonale lisenser.
Evaluere og vurdere nettverksgruppene.
Arrangere minimum ett seminar årlig.

Mål 2:
Å holde oss orientert om den fagbibliotekpolitiske debatt internasjonalt og delta i det nordiske
samarbeidet.
NFF skal:



Delta i det internasjonale samarbeidet der det er aktuelt.
Ha kontakt med de nordiske søsterorganisasjonene, SFIS (Sverige), SFIS (Finland),
DFFU (Danmark) og Upplýsing (Island).

Mål 3:
Styrking av informasjonsarbeidet, slik at medlemmene får jevnlig og oppdatert informasjon
som belyser interessante saker for fagbiblioteksektoren.

NFF skal:






Videreutvikle NFFs hjemmesider.
Bidra med artikler i Bok- og Bibliotek og andre fagtidsskrifter.
Gjøre NFF synlig i postlister og andre medier
Utvikle Bibliotekhistorie.no (Wiki) om NFF.
Utvikle Facebook-vevsida til NFF.

Norsk fagbibliotekforening - www.fagbibliotek.no

Mål 4:
Å utarbeide strategi for rekruttering, markedsføring og organisasjonsutvikling
NFF skal:




Rekruttere fra våre målgrupper, også tilgrensende sektorer. Arbeide aktivt for å øke
medlemstallet.
Bruke informasjonsmaterialet til NFF til utdeling på møter, konferanser m.m.
Videreutvikle kontakten mellom hovedstyre og lokallag.

HANDLINGSPLAN bygd på Tiltak som gjennomføres i kommende periode
Mål

Delmål
E-ressurs-tiltak

1
Arrangere seminar
2

3

4

Tiltak
Forberede sak om
Stortingsvedtak - Nasjonale
lisenser - høst-2016.
Om Markedsføring, Alma
med mer. Sept./Nov. 2016

IFLA-deltakelse

Arbeide med IFLA-saker

Rette
vevsidene
Skrive
artikler
Lage Fagbibliotekstoff

Oppretting og nyutvikling.
Lenke opp stipend-rapporter
Til Bok og bibliotek, ved
Redaksjonsrådet
Facebook, BibliotekNorge,
mm.

Bibliotekhistorie

WIKI som kan videreutvikles

Lage infomateriale

Ny logo, nye brosjyrer

Strategi for
medlemsverving

Systematisk: Studenter,
nyansatte, Småbib-lista,
institusjonsmedlemskap

Ansvar

Utført

