
 

NOLUG 

(Norsk online brukergruppe) 

Årsberetning for perioden juni 2020- mai 2021 

Årsmøtet 2020 

Årsmøtet ble avholdt digitalt tirsdag 9. juni 2020.  
Se vedlagte referat.  
 

Standardisering til arrangement 

Arbeidsutvalget har nedlagt en del arbeid i å standardisere opplegget rundt møtene.  
 
Det er laget en standardkontrakt for avtale med foredragsholdere, med utgangspunkt i en liknende 
kontrakt fra Nasjonalbiblioteket. Satsene fra Forfatterforum er lagt til grunn. Det har også blitt 
laget ny logo for Nolug, og maler for annonsering på bakgrunn av dem. Vi har opprettet en 
YouTubekanal for å legge ut opptak av foredrag 
 

Medlemsmøter 

Det har i perioden blitt arrangert 4 åpne møter. Alle har vært arrangert digitalt via zoom, blitt tatt 
opp og lagt ut på YouTube.  
 
Invitasjonene har gått via epostlisten biblioteknorge, blitt sendt på epost til alle medlemmene, og 
dessuten blitt kunngjort på NOLUGs hjemmeside, facebookside og twitter. 
 
Nolugs møter arrangeres i samarbeid med OsloMet Storbyuniversitetet, Institutt for arkiv-, 
bibliotek- og informasjonsfag. 

27.10.20: Ross Todd: Safe Information Lives: Conceptions and Practices of safety in digital environments (ca 100 
deltakere) 

17.12,20: Katriina Byström: ’Vet någon…?’ Att söka information i folktomma kontor. (ca 40 deltakere) 

14.1.21: Anne Mangen: Lesing og forståelse: Skjerm og papir (ca 220 deltakere) 

21.4.21: Gerd Berget: Hvor tilgjengelig er søkesystemet til biblioteket ditt? (ca 140 deltakere) 

Alle foredragene hadde svært godt besøk. 



Når det blir mulig ønsker AU å arrangere både noen fysiske og digitale foredrag, men målet må 
være å fortsette å strømme de fysiske, og helst ta opptak som kan legges ut. 

Medlemmer 

Pr. 1. mai 2020 har NOLUG 73 medlemmer (i parentes vises tallene pr. 1. mai 2020): 
 63 institusjoner (63) 
  27 med 1-2 bibliotekarer (29) 
  25 med 3-10 bibliotekarer (25) 
    9 med 11 eller flere bibliotekarer* (9) 
 12 personlige medlemmer (14) 
 34 gratis-medlemmer** (31)  
 
 *  omfatter mest institusjoner som er delt opp i flere filialer 
 

**omfatter studenter, AU-medlemmer, nåværende+medhjelpere, tidligere AU-medlemmer, 
bibl.-foreninger, ABI-ansatte, pensjonister (7) 

 

Arbeidsutvalget 

 

Arbeidsutvalget har i perioden 2020/2021 bestått av: 
 

Karoline Hoff, Universitetet i Oslo, HumSam-biblioteket (i permisjon fra februar 21) 

Petter Næss, U.S. – Norway Fulbright Foundation 

Klaus Jøran Tollan, OsloMet, Universitetsbiblioteket, Kjeller 

Oda Rosenkilde, Høyskolen Kristiania, Biblioteket avd. Oslo, Universitetet i Oslo,  

Pål Magne Dahlquist, HumSam/Realfagsbiblioteket 

Heidi Kristin Olsen, OsloMet Storbyuniversitetet, Institutt for Arkiv, bibliotek og 

Informasjonsvitenskap 

Audhild Tjugen, Haugesund folkebibliotek, vikar fra mars 21. 

 
Fra senhøsten 2020 etablerte arbeidsutvalget en ny møtestruktur med korte arbeidsmøte en gang 
pr måned. Det har fungert meget bra for å holde kontinuitet i arbeidet.  
 
 
Økonomi og sekretariat 
 
NOLUGs utgifter i perioden er knyttet til honorar til foredragsholdere og sekretariatsfunksjonen. 
 
Charlotte Wemmerlöv har fungert som kasserer/sekretær i hele perioden. 
 
 
NOLUGs hjemmeside og kanaler på sosiale medier 



 
Flere av AUs medlemmer har stått for den praktiske driften av NOLUGs hjemmeside, 
facebookprofil og twitterkonto.  
 
 
 
Klaus Jøran Tollan  Oda Rosenkilde Pål Magne Dahlquist 
 (sign)     (sign)     (sign) 
 
 
Petter Næss    Heidi Kristin Olsen   Audhild Tjugen  
 (sign)     (sign)     (sign) 

 


