NOLUG
Norsk Online Brukergruppe
Norwegian Online User Group
Innkalling til årsmøte 2019
Tid: Tirsdag 18. juni 2019, kl 16:15
(etter at Nolug-møtet "To perspektiver ..." er ferdig)
Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: S141, Gerd Wangs auditorium

Dagsorden:
1) Konstituering. Valg av møteleder og referent
2) Årsberetning
3) Økonomi
(a) Regnskap og revisjon
(b) Budsjettforslag
4) Valg. Forslag blir lagt frem på møtet
(a) Arbeidsutvalg
(b) Revisor
(c) Valkomite
5) Innkomne saker

Vedlegg:
Årsberetning 2018-19
Referat fra årsmøte 2018
Resultatregnskap 2018-19
Budsjettforslag 2019-20
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NOLUG
(Norsk online brukergruppe)
Årsberetning for perioden mai 2018 - april 2019
Årsmøtet 2018
Årsmøtet ble avholdt torsdag 31. mai 2018, kl 16:15 OsloMet, Pilestredet 35, rom PI 445
Medlemsmøter
Det har i perioden blitt arrangert 2 medlemsmøter. Invitasjonene har gått via postlisten
Biblioteknorge, blitt sendt på epost til alle medlemmene, og dessuten blitt kunngjort på NOLUGs
hjemmeside.
Møtene ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-,
bibliotek- og informasjonsfag (ABI).
11. desember 2018
Fake news/Open science
I 2018 har vitenskapelig publisering skapt store overskrifter og mye debatt. Såkalte
røvertidsskrifter har blitt avslørt, og Forskningsrådet er sammen med EU i ferd med å avkreve
umiddelbar åpen tilgang til forskningen de finansierer. Det er også slik at åpen tilgang ikke
lenger bare handler om rapportering i artikkelform, men om selve dataene som ligger til grunn
for forskningen.
NOLUG hadde invitert Trond J. Strøm fra Aftenposten, professor Nils Pharo og stipendiat Live
Kvale fra Institutt for ABI for å gi et nærmere innblikk i utviklingen.
• Trond J. Strøm fortalte om hvordan han og en journalistkollega «bløffet» og ble professorer i
Østerrike.
• Den helt ekte professoren Nils Pharo, som underviser masterstudenter i «Vitenskapelig
kommunikasjon», presenterte Forskningsrådets og EUs radikale «Plan S» og de ulike
argumentene som føres fra ulikt hold i en tidvis opphetet debatt.
• Stipendiat Live Kvale snakket om status og løsninger for forskningsdata i Norge, noe hun
skriver doktorgrad om.
18. juni 2019
To perspektiver på bruk av big data og kunstig intelligens
NOLUG inviterte til innblikk i et nytt og spennende felt: «Hvordan kan big data og kunstig
intelligens utnyttes i språklig sammenheng?»
Til å snakke hadde vi fått med oss aktører fra forskning og næringsliv:
- Lars Johnsen fra Nasjonalbiblioteket snakket om Språkbanken og hvordan den brukes/kan
brukes i forskning. https://www.nb.no/forskning/sprakbanken/
- Truls Baklid fra Ayfie snakket om kunstig intelligens og smarte søk. Ayfies søketeknologi er
lingvistisk basert søking med analyse i store tekstmengder. Selskapet leverer søk- og tekstanalyse til bedrifter, særlig innenfor legal-området og de har avtaler med en rekke internasjonale
advokatfirmaer. https://www.ayfie.com/
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Medlemmer
Pr. 1. mai 2019 har NOLUG 117 (122) medlemmer (i parentes vises tallene pr. 1. mai 2018):
66 institusjoner (73)
31 med 1-2 bibliotekarer (35)
26 med 3-10 bibliotekarer (29)
9 med 11 eller flere bibliotekarer (ny gruppe fra våren 2018)
15 personlige (17)
36 gratis-medlemmer (32) (gruppen omfatter studenter (9 stk), pensjonister, AU, m.fl.)
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har i perioden 2018/2019 bestått av:
Hanne Rennesund Tallaksen, Oslo Met, Læringssenter og bibliotek
Peter Næss, U.S.–Norway Fulbright Foundation
Hanne Elisabeth Strømø, Arntzen de Besche Advokatfirma
Kim Tallerås, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI
Karoline Hoff, Universitetet i Oslo, HumSam-biblioteket
Arbeidsutvalget har hatt møter og holdt kontakten via e-post og telefon.
Revisor
Synnøve Ulvik, OsloMet, Seniorsenteret
Valgkomité
Jofrid Holter, OsloMet, Seniorsenteret
Trine Remvik, OsloMet, Læringssenteret
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
Hanne Rennesund Tallaksen har stått for den praktiske driften av NOLUGs hjemmeside med
adressen http://nolug.no.
Kim Tallerås
(sign)

Karoline Hoff
(sign)

Petter Næss
(sign)

Hanne Elisabeth Strømø
(sign)

Hanne Rennesund Tallaksen
(sign)

Referat fra årsmøte 2018 i NOLUG

Tid: 31.5.2018
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35, rom PI445
Til stede: 7 medlemmer

1. Konstituering
Marit Kristine Ådland ble valgt til møteleder og Hanne Tallaksen til referent.

2. Årsmelding
Årsmeldingen ble lagt fram.
NOLUG har hatt en rekke arrangementer gjennom året.
2018 er første år med ny modell for kontingent. Endringen ser ut til å ha vært vellykket
Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer.

3. Økonomi
Årsregnskapet gikk med underskudd.
Det var noe usikkerhet rundt oppsettet av regnskapet. Charlotte Wemmerlöv skal følge opp dette
med revisor Synnøve Ulvik.
Regnskapet ble godkjent, med endringene og føringene som kom frem under møtet.
Budsjettet ble vedtatt, med endringene og føringene som kom frem under møtet.

4. Valg
Jofrid Holter la fram innstillingen fra valgkomitéen.

For perioden 2018/2019 har arbeidsutvalget følgende medlemmer:
Hanne Rennesund Tallaksen, Høgskolen i Oslo og Akershus (ikke på valg)
Karoline Hoff, HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo (ny)
Peter Næss, U.S. – Norway Fulbright Foundation (ikke på valg)
Hanne Elisabeth Strømø, Arntzen de Besche Advokatfirma (gjenvalgt, ett år)
Kim Tallerås, OsloMet, avd. ABI (ny)

Revisor: Synnøve Ulvik, Oppegård (gjenvalgt)
Valgkomité: Jofrid Holter, Bærum (gjenvalgt), Trine Remvik, Høgskolen i Oslo og Akershus,
Læringssenteret (gjenvalgt)

5. Forslag til årsmøtet
-

6. Annet
Arbeidsutvalget vil ha nytt møte i august/september.

Budsjettforslag
Budsjett
1.mai 2019 – 30. april 2020

Regnskap
1. mai 2018 – 30. april 2019

INNTEKTER:
Kontingent
Medlemsmøter
Sum

27.000,00
0,00
27.000,00

INNTEKTER:
Kontingent
Medlemsmøter
Sum

27.215,00
0,00
27.215,00

30.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
44.000,00

UTGIFTER:
Møter/seminarer
Kontorhold
AU-møter
Diverse
Sum

2.379,30
7.546,25
4.189,00
0,00
14.174,55

UTGIFTER:
Møter/seminarer
Kontorhold
AU-møter
Diverse
Sum:

RESULTAT

-17.000,00

+13.040,45

NOLUG Norsk online brukergruppe
Referat årsmøtet 2019
Dato: 18.06.19 - Sted: OsloMet, Pilestredet 48 - Til stede: 9 medlemmer
1) Konstituering
Møteleder: Hanne Elisabeth Strømø
Referent: Karoline Hoff
2) Årsmelding
Årsmeldingen ble lagt fram og godkjent uten kommentarer.
3) Økonomi
Årsregnskapet gikk med overskudd.
Regnskapet og budsjettet ble godkjent.
4) Valg
Jofrid Holter la fram innstillingen fra valgkomitéen.
Karoline Hoff fremmet forslag om å utvide størrelsen på arbeidsutvalget, og ta inn Pål Magne
Dahlquist som nytt medlem. Årsmøtet vedtok forslaget og vedtektene endres.
For perioden 2019/2020 har arbeidsutvalget følgende medlemmer:
Karoline Hoff, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo (ikke på valg)
Peter Næss, U.S. – Norway Fulbright Foundation (ikke på valg)
Heidi Kristine Olsen, Universitetet i Tromsø/OsloMet ABI (ny)
Oda Rosenkilde, Høyskolen Kristiania, Høyskolebiblioteket (ny)
Klaus Jøran Tollan, OsloMet, Universitetsbiblioteket (ny)
Pål Magne Dahlquist, HumSam/Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo (ny)
Revisor:

Synnøve Ulvik, OsloMet, Kompetansesenteret for seniorer (gjenvalgt)

Valgkomité: Jofrid Holter, OsloMet, Kompetansesenteret for seniorer (gjenvalgt)
Trine Remvik, OsloMet, Universitetsbiblioteket (gjenvalgt)
5) Forslag til årsmøtet
6) Annet
Vi har hatt to medlemsmøter det siste året. Det er litt lite, da vi ønsker å omtrent to møter i
halvåret. Det har vært mye kommunikasjon på mail, men litt lite oppfølging og annen aktivitet.
Det stadfestes at vi bør jobbe med markedsføringen, opprettholde NOLUGs tilstedeværelse på
nett, og fortsette med kunngjøringer i flest mulig kanaler, inkludert e-postlisten Biblioteknorge.
Det er verdt å merke seg at selv om selve medlemstallet har gått ned, er dette en konsekvens av
diverse sammenslåinger av medlemmer under institusjonmedlemsskap, og at vi i praksis har
flere medlemmer enn før.
Heidi Kristin Olsen kommer tilbake til NOLUG etter jul.
Karoline Hoff innkaller til nytt møte i august.

