NOLUG
(Norsk online brukergruppe)

Årsberetning for perioden juni 2004 - mai 2005
Årsmøtet 2004
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 26. mai 2004 i Høgskolen i Oslo, Pilestredet 48, Auditorium
S141. Se eget referat.
Medlemsmøter
Det har i perioden blitt arrangert 2 medlemsmøter og ett dagsseminar. Dagsseminaret ble
arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling JBI. Innkalling til medlemsmøtene har
gått via postlistene biblioteknorge og nolug, og dessuten blitt kunngjort på NOLUGs
hjemmeside.
26. mai 2004
What can the Information Community expect from the Search Engines? ved John M. Lervik
og Silvija Seres, Fast Search & Transfer. Møtet ble holdt i Auditorium S141, Høgskolen i
Oslo. Ca. 60 deltakere.
09.desember 2004
Nytt om søking på nettet ved Even Flood (om nyheter før og under online-møtet i London
Møtet ble holdt på Høgskolen i Oslo, Rom P168. Ca. 35 deltakere.
08.april 2005
Online-dag på HiO. Inviterte verter presenterer sine databaser og tjenester:
CSA, OVID, Dialog, EBSCO og ISI. Dagsseminar i samarbeid med Høgskolen i Oslo,
avdeling JBI. Seminaret ble holdt på Høgskolen i Oslo, Auditorium S141. Ca. 80 deltakere.
Medlemmer
Pr. 1. mai 2005 har NOLUG 165 medlemmer. 88 av disse er institusjoner og 77 er personlige
medlemmer. Dette er en nedgang på 4 medlemmer fra året før.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har i perioden bestått av:

Even Flood (Trondheim)
Jan Tore Dahl (Deichmanske bibliotek)
Jofrid Holter (Høgskolen i Oslo. Avdeling JBI)
Line Arneberg (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
Petter Næss (Den amerikanske ambassade.
Presse- og kulturavdelingen)

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 sekretær i hele perioden.
Organisatorisk tilknytning:
NOLUG har en praktisk samarbeidsavtale med NFF, som bl.a. innebærer at NOLUGs
arbeidsutvalg utveksler årsmeldinger med styrene i NFF og NFF Oslo - Akershus og
samordner møtedatoer.
NOLUG deltar på Bibliotekparaplyens møter. Bibliotekparaplyen består av 13
organisasjoner/foreninger tilknyttet biblioteksektoren og har som formål å være en
pressgruppe i saker som angår sektoren.
NOLUGs hjemmeside
Jon Anjer, Høgskolen i Oslo, avdeling JBI har stått for den praktiske driften av NOLUGs
hjemmeside som ligger på serveren til ABM-utvikling med adressen
http://biblioteknett.no/nolug/
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