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NOLUG 

(Norsk online brukergruppe) 

 

Årsberetning for perioden mai 2014 - april 2015 

 
 

Årsmøtet 2014 

 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 3. juni 2014 på Høgskolen i Oslo, Pilestredet 48, Rom S141. 

 

 

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. 

 

3. juni 2014  

Europeana - en felleseuropeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett 

Europeana.eu er EUs store satsing for å etablere en åpen internettportal til malerier, filmer, 

bøker, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa som har blitt digitalisert. Kulturrådet er 

aggregator for Norges innhold på Europeana. Nasjonalbiblioteket leverer digitalt materiale til 

Europeana. Lars Rogstad fra Kulturrådet og Marit Vestlie fra Nasjonalbiblioteket presenterte 

Europeana. 

 

Ca. 30 deltakere  

 

6. november 2014 

Stortingsforhandlinger komplett på nett 

Stortingsforhandlinger fra 1814 i digitale utgaver på stortinget.no og på nb.no/statsmaktene. De 

to versjonene ble presentert av Odd Harald Kvammen fra Stortingsarkivet og Petter Rønningsen 

fra Nasjonalbiblioteket. Kari Gyllander (Lovdata) og Øivind Frisvold (HIOA/ABI) innledet til 

spørretime med tema: “Er to søkesystemer dobbelt så godt som ett?” 

 

Ca. 40 deltakere. 

 

13. februar 2015 

MOOC - erfaringer, muligheter og utfordringer 
Massive Open Online Course (MOOC) - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.  

Seniorrådgiver Bent Kure ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (UiO) og 

bibliotekrådgiver Jannicke Røgler ved Buskerud fylkesbibliotek delte sine refleksjoner og 

snakket om sine praktiske erfaringer med MOOC. 

 

Ca. 30 deltakere 
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Medlemmer 
 

Pr. 1. mai 2015 har NOLUG 121 (130) medlemmer (i parentes vises tallene pr. 1. mai 2014): 

 83 institusjoner  (86)  

                 42 med 1-2 bibliotekarer 

                 41 med 3 eller flere bibliotekarer 

 19 personlige  (25)  

   6 studenter/pensjonister  (6)  

 13 gratismedlemmer  (13) 

 

 

Arbeidsutvalget 

 

Arbeidsutvalget har i perioden 2014/2015 bestått av: 

  

Frøydis Lillemoen Asklund, Universitetet i Oslo, Juridisk bibliotek  

Even Hartmann Flood, Trondheim 

Jofrid Holter, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 

Petter Næss, U.S. - Norway Fulbright Foundation 

Heidi Kristin Olsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og 

informasjonsfag 

Hanne Elisabeth Strømø, Arntzen de Besche 

 

Jofrid Holter har fungert som leder. 

 

Arbeidsutvalget har hatt 1 møte. 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 

 

Anne-Stine Ruud Husevåg, Høgskolen i Oslo, avd. ABI, har stått for den praktiske driften av 

NOLUGs hjemmeside med adressen http://nolug.no. 

 

Anne-Stine Ruud Husevåg har også stått for den nye designen av NOLUGs nettside. 

 

 

 

Frøydis L. Asklund  Even Flood   Jofrid Holter 

 (sign)    (sign)    (sign) 

 

 

Petter Næss   Heidi Kristin Olsen  Hanne E. Strømø              

(sign)      (sign)     (sign)  

http://nolug.no/

