NOLUG
(Norsk online brukergruppe)
Årsberetning for perioden mai 2012 - april 2013
Årsmøtet 2012
Årsmøtet ble avholdt torsdag 7. juni 2012 på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48,
Rom S141. Se vedlagte referat.
Medlemsmøter
Det har i perioden blitt arrangert 3 medlemsmøter. Invitasjonene har gått via postlisten
biblioteknorge, blitt sendt på epost til alle medlemmene, og dessuten blitt kunngjort på
NOLUGs hjemmeside.
Alle møtene ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-,
bibliotek- og informasjonsfag.
7. juni 2012
Hva slags venner bør dagens bibliotekar ha?
Håkon M.E. Sundaune fortalte om Bibliotekarens Beste Venn (BBV), en felles søkeinngang
til ca. 60 forskjellige databaser på nett.
Ca. 30 deltakere.
13. november 2012
Hvorfor gir arkiv og museer slipp på rettigheter og kontroll for å satse på Wikipedia?
Bjørn Olav Tveit og Jon Birger Østby, Kulturrådet
Bjørn Olav Tveit og Jon Birger Østby fra Kulturrådet fortalte om arbeidet og tankene bak det:
Valg av media, arbeidsmetoder, kvalitetssikring og så videre.
Ca. 40 deltakere.
14 mars.2013
På digital skattejakt i NB.no
Gunnhild Holmen kom fra Nasjonalbiblioteket for å fortelle om hvilke skatter som skjuler seg
i nb.no, og hvordan vi kan finne dem.
Ca. 45 deltakere.
Medlemmer
Pr. 1. mai 2013 har NOLUG 137 medlemmer. 87 av disse er institusjoner, 24 er personlige, 7
studenter/pensjonister og 19 er gratismedlemmer. (Tall for 2011/2012: 147 /97 /27 /3 /20).
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Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har i perioden bestått av:
Line Arneberg, Statens arbeidsmiljøinstitutt
Even Flood, NTNU
Jofrid Holter, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI
Petter Næss, U.S. - Norway Fulbright Foundation
Hanne Elisabeth Strømø, Wikborg, Rein & Co
Jofrid Holter har fungert som leder.
Arbeidsutvalget har hatt 2 møter. Kontakten har ellers gått via e-post og telefon.
Økonomi og sekretariat
NOLUGs utgifter er knyttet til medlemsmøter, møter i arbeidsutvalget og
sekretariatsfunksjonen.
Charlotte Wemmerlöv har fungert som kasserer/sekretær i hele perioden.
NOLUGs hjemmeside
Gerd Berget og Anne-Stine Ruud Husevåg, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI, har stått
for den praktiske driften av NOLUGs hjemmeside med adressen http://www.nolug.no.
Anne-Stine Ruud Husevåg har stått for den nye designen av NOLUGs nettside.
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