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NOLUG
(Norsk online brukergruppe)
Årsberetning for perioden mai 2011 - april 2012

Årsmøtet 2011
Årsmøtet ble avholdt torsdag 9. juni 2011 på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 48, Rom S141. Se
vedlagt referat.
Medlemsmøter
Det har i perioden blitt arrangert 2 medlemsmøter, ett kurs og ett seminar. Invitasjonene har
gått via postlisten biblioteknorge.no, blitt sendt på epost til alle medlemmene, og dessuten
blitt kunngjort på NOLUGs hjemmeside.
9. juni 2011
Det faglige møtet i forbindelse med årsmøtet måtte avlyses p.g.a. liten påmelding. Ble tatt opp
igjen den 3. november.
3. november 2011
Et fyrtårn for ytringsfrihet : Om den internasjonale sensurdatabasen Beacon for Freedom of
Expression
Innledere: Betty Haugen og Michelle Tisdel
Ca. 20 deltakere
5. desember 2011
Her kommer e-biblioteket – muligheter og utfordringer med færre bokhyller.
Foredrag ved Per Kristian Bjørkeng
Ca. 50 deltakere
20. januar 2012
"Google er ikke gud" - kurs om Google og andre søkemotorer.
Kurs ved Benno Jensen, Bibliotekar DB og ansatt som ’Product Specialist’ hos Thomson
Reuters. Kurset ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for
arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.
75 deltakere
23. mars 2012
Google Scholar - på godt og vondt
Seminar på det 73. bibliotekmøtet i Stavanger 21.-23. mars. Ved Even Flood og Lars Iselid.
Ca. 100 deltakere.
Møtene har blitt arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-,
bibliotek- og informasjonsfag.
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Stipender
I september 2011 utlyste NOLUG en konkurranse om reisestipend på kr. 15,000 for å dekke
reise, losji og inngangsbillett til London Online-konferansen. Konkurransen var åpen for
medlemmer av NOLUG og gikk ut på å foreslå et tema av bibliotekfaglig relevans for
et fremtidig NOLUG medlemsmøte.
Vinner ble Linnea L. Jacobsen ved BI-biblioteket med temaet Plattformer og lenketjenere bibliotekkatalogen; har den utspilt sin rolle? 4 andre forslagsstillere ble belønnet med kr.
1000,- hver for gode forslag til møtetemaer.
Medlemmer
Pr. 1. mai 2012 har NOLUG 147 medlemmer. 97 av disse er institusjoner, 27 er personlige, 3
studenter/pensjonister og 20 er gratismedlemmer. (Tall for 2010/2011: 136 /84 /30 /3 /19)

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har i perioden bestått av:
Line Arneberg, Statens arbeidsmiljøinstitutt
Even Flood, NTNU
Jofrid Holter, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI (har fungert som leder)
Petter Næss, Norway Fulbright Foundation
Hanne Elisabeth Strømø, Arntzen de Besche
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, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI, har stått for den praktiske driften av
NOLUGs hjemmeside med adressen http://www.nolug.no
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