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NOLUG 

(Norsk online brukergruppe) 

 
Årsberetning for perioden mai 2017 - april 2018 

 
 

Årsmøtet 2017 

 
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mai 2017 på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48, 
Rom S141.  
 
Medlemsmøter 

 
Det har i perioden blitt arrangert 3 medlemsmøter og 2 seminarer. 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. 
 
11. mai 2017 

Forskning på brukere og søking gjennom 40 år 

Professor emeritus Ragnar Nordlie presenterte forskning på brukere og søking siden 80-tallet, 
og diskutere om og hvordan brukervennlighets-forslagene fra 80-tallet er implementert i noen 
eksempler på søkesystem av i dag. 
To av ABIs doktorgradsstipendiater, David Massey og Anne-Stine Ruud Husevåg forsker på 
metoder for automatisk uttrekk av betydningsfull informasjon fra fritekst, med utgangspunkt i 
NRKs metadatafiler og tekstede tv-program. David jobber med praktiske løsninger for 
gjenkjenning av filmtitler i tekst ved hjelp av Wikidata, mens Anne-Stine har gjort en 
undersøkelse av hvilke ord brukere mener er mest betydningsfulle når de skal beskrive og finne 
igjen klipp fra TV-program. 
Ca 22 deltakere 
 
20. september 2017 
Forskernes lesevaner: Carol Tenopir til Nolug 

Tenopir vil ta for seg to temaer: Hensikten og verdien av den vitenskapelige lesningen, og 
hvordan den har endret seg over tid. I andre del av foredraget omtalte hun en rekke studier som 
har undersøkt både hindringer og insentiver for vitenskapelig samarbeid og kunnskapsdeling 
mellom forskere, og hvordan bibliotekene kan bidra i arbeidet mot mer åpenhet i forskningen. 
Ca 58 deltakere 

 
31. oktober 2017 

Open Access 

Håvard Kolle Riis, underdirektør for universitetsbibliotekets digitale tjenester (UiO), presenterte 
status for arbeidet med Open Access ved UiO med utgangspunkt i rapporten UiO: «Open Access  
– Kartlegging og analyse».  
Ca 24 deltakere. 
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8. mars 2018 

Seminar: Sosiale medier og markedsføring  
Foredragsholder: Eirin Røkke, Kreftforeningen. Hva slags innhold egner seg hvor? Er det noen 
forskjell på hva man bør poste på de ulike plattformene? Hvilke målgrupper bør man rette seg 
mot på de ulike plattformene og hvordan kan man snakke til store og varierte publikumsgrupper 
uten å miste noen? 
Ca 27 deltakere 
 
15. mars 2018 
Seminar: Opphavsrett og personvern (GDPR) 
Seminaret ble holdt på det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord med Cyrille Nolin fra 
Nasjonalbiblioteket som foredragsholder. Han ga et innsyn i de grunnleggende opphavsrettslige 
prinsippene og problemstillingene for ABM-sektoren og en generell innledning om opphavsrett – 
herunder formålene bak regelverket, kravene for opphavsrettslig vern, hvem som kan få vern og 
vernetid. Hvilke krav som må være oppfylt for å oppnå opphavsrettslig vern ble særskilt 
gjennomgått. Avslutningsvis ble de viktigste endringene og virkningene av en ny 
personvernlovgivning (GDPR) gjennomgått. 
Ca 27 deltakere 

 

Medlemmer 

Pr. 1. mai 2018 har NOLUG 122 (128) medlemmer (i parentes vises tallene pr. 1. mai 2017): 
 73 institusjoner (83) 

  35 med 1-2 bibliotekarer (34) 

  29 med 3-10 bibliotekarer (49) 

    9 med 11 eller flere bibliotekarer (ny gruppe fra våren 2018) 

 17 personlige (18) 

 32 gratis-medlemmer (27) (gruppen omfatter studenter (9 stk), pensjonister, AU m.fl.) 

 

 
Kontingentsatser 

 
På årsmøtet ble det bestemt at Nolug skal endre noe på takstene for medlemsskap, for å tilpasses 
større, sammenslåtte enheter (f.eks. høgskolene). AU skulle se nærmere på prisene. Dette ble 
gjort i et møte i desember 2017. De nye satsene ble følgende: 
 
Type medlemskap  Pris 

Kontigent betalt av organisasjon/bedrift*:  

 1-2 ansatte  200,- 

 3-10 ansatte  500,- 

 11 eller flere ansatte 700,- 

 
Kontigent betalt av privatperson:  

Personlig medlemskap 100,- 

Medlemskap for student  
 eller pensjonist Gratis 

 
* Medlemskap betales per institusjon, uavhengig av campus- og filialtilhørighet. 
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Arbeidsutvalget 

 
Arbeidsutvalget har i perioden 2017/2018 bestått av: 
 

Trude Westby, Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo 

Hanne Rennesund Tallaksen, Oslo Met, Læringssenter og bibliotek 

Peter Næss, U.S.–Norway Fulbright Foundation 

Hanne Elisabeth Strømø, Arntzen de Besche Advokatfirma  
Heidi Kristin Olsen, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. ABI (høsten 2017) 

Marit Kristine Ådland, OsloMet, avd. ABI (våren 2018) 

 
Heidi Kristin Olsen har fungert som leder frem til 30.11.2017 og har nå permisjon fra OsloMet. 
Marit Kristine Ådland tok over lederskapet fra 1.12.2017. 
 
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 

 
AU-lederne og Trude Westby har stått for den praktiske driften av NOLUGs hjemmeside med 
adressen http://nolug.no. 
 
 
 
 Marit Kristine Ådland Trude Westby   Hanne Rennesund Tallaksen 

 (sign)     (sign)     (sign) 

 
 
 Petter Næss    Hanne Elisabeth Strømø  

 (sign)     (sign)      


