
 

 

 

Bestyrelsesmøde i DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG 

UDDANNELSESBIBLIOTEKER 12.5.2022 kl. 10-15  
  på Syddansk Universitetsbibliotek 
 

 
Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet 2. marts 

 2022 
 

3. Kort status og meddelelser 
 3.1 Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a. Orientering: Karin har fået en henvendelse fra GAEB, de er meget 
kede af, at de ikke længere må deltage i Det Kgl. Biblioteks 

Netværksmøder for Lånesamarbejdet. Det samme gælder for andre 
FFU bibliotek. Det er ærgerligt, da det er det eneste mødeforum for 

folke- og FFU biblioteker. Karin har taget initiativ til en dialog med 

KB om, hvad vi kan gøre.  
b. LIBER årsmøde i Odense: Status, herunder Roll-up 

c. Arbejdsgruppe for Lånesamarbejde: Status 
Slots- og kulturstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se 

med nutidige øjne på Principperne for lånesamarbejdet fra 2012. Fra 
DFFU deltager Gitte Bach Markussen fra SDUB. 

d. IFLA nominations (bilag vedlagt) 
e. Andet? 

 3.2 Sekretariatet  
a. Ændret mobilabonnement pr 1.5. – minimalt forbrug udover 

telefon: Fra Fri tale + 100 GB til Fri tale + 6 GB. Det er således stort 
set kun til telefonbrug, at mobilabonnementet opretholdes. 

Besparelse 30 %. 
b. Digitale bilag i e-Conomic (bogføringssystemet) fra 2023 

c. Prisforhøjelser Comwell på 6,5 % fra 1.5., men ikke på indgåede 

aftaler (der er indgået aftaler om VI 2023 og VI 2024 – de kan 

afbestilles igen, hvis/når det ønskes      ) 

 3.3 REVY  

  a. Ny redaktør: Rasmus Hage Dalland ansættes pr 1.6.2022 (bilag  
  vedlagt) 

  Der var 9 ansøgere. 2 til samtale, hvoraf den ene sprang fra  
  grundet andet arbejde. 

  b. REVY læserundersøgelsen - status 
c. Status nr. 2-2022 (Jan): ”Jeg tror nok, at der er styr på det. Det 

virker, som om der er artikler nok til at fylde nummeret og hvis vi 
kunne få en præsentation af den kommende redaktør også, vil det 

bare sidde helt i vinkel. Regner med, at bladet er på gaden start 
juni”. 

  d. Bestyrelsens klumme  



 

 

 

     

 3.4 Økonomi   
a. Status pr. 30.4.2022 (bilag vedlagt til orientering) 

b. Status årsrapport 2021  
 3.5 Hjemmesiden 

 
4. Sponsoreret deltagelse i arrangementer i DFFU-regi (bilag vedlagt) 

 
5. Samarbejde med/medlemskab af Tænketanken. Drøftelse med Lotte Hviid 

om tanker og perspektiver 
 

6. Memorandum of Understanding – LIBER  
6.1 Status – Project Plan DFFU-LIBER (bilag vedlagt) 

6.2 Steering Committee/Advisory Committee 
Der skal findes 2 deltagere til henholdsvis Steering Committee (Hanne vil 

gerne) og Advisory Committee. 

6.3 Evt. efteruddannelsesforløb i samarbejde m LIBER? – jf. referat fra 
marts-bestyrelsesmøde 

  
7. Biblioteksuddannelserne set fra FFU-bibliotekerne /v. Karin, Hanne, 

Charlotte 
Vi kan først have noget klar til næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Årsmøde 2022 – Universalkonferencen 

8.1 Status 
8.2 Sponsorer 

8.3 Diverse: Hvad med ”gratis” pladser til studerende? Ideer til 
deltagere i paneldebatten? Poster? 

 
9. Konceptudvikling/model for etablering og administration af netværk 

 

10. Information fra Fora og Fora-arrangementer 
10.1 Status 

10.2   Afholdte arrangementer 
- Kaffemøde, NEFUS, 24.3.2022 - 13 deltagere 

- Når kildekritikken møder fake news, FLIP’D temadag online,  
  6.4.2022 – 75 deltagere 

- Kaffemøde, Forum for Markedsføring, 26.4.2022 – 44 deltagere 
 10.3  Kommende arrangementer: 

- NEFUS/FLIPD workshop om/med Keenious, ultimo maj  
   

11. Orientering vedr. repræsentation og netværk.  
 Danske: 

 DBC: Opfølgning på Workshop om avanceret søgning (bilag vedlagt), 
 KOMBIT, Bibliotekernes Dialogforum, Tænketanken, FC (Bertil Dorch  

 deltager under frokosten), DeIC, Bibliotekernes Koordinationsforum, andre 

 Internationale: 
 LIBER, IFLA, SPARC Europe, UKSG, NordINFOLIT, andre 

 



 

 

 

  

12. Eventuelt 
- ADD (Algoritmer, Data og Demokrati). Kunne det være interessant for 

DFFU at melde sig som partner (Se mere: https://algoritmer.org/bliv-
partner/) 

- Næste møde(r): 4.10. (Middelfart), ? 

https://algoritmer.org/bliv-partner/
https://algoritmer.org/bliv-partner/

