
Internationalt Udvalg 
Møde 5. dec. Kl. 10-12 i DB 
 
Tilstede: Søren Dahl Mortensen, Jakob Lærkes, Knud Schulz, Marie Engberg Eiriksson, Michel Steen-Hansen, 
Michael Hartz Larsen og Hellen Niegaard (ref).  
Afbud Steen Bording Andersen og Jane Jegind. 
 

1. FN 2030 målene og de danske biblioteker  
FU har bedt International arbejdsgruppe om at arbejde med at lave en minikonference, med fokus 
på verdensmål og skaber en ”sådan kommer dit bibliotek i gang” proces. 
 
Baggrunden for det er at nogle danske folkebiblioteker arbejder med FN’s verdensmål, men meget 
forskelligt i de forskellige kommuner.  Danmarks Biblioteksforening har haft fokus på 
verdensmålene bl.a. i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde – se mere  
 
Danmarks Biblioteksforenings direktør har også har arbejdet med verdensmålene i UNESCO-
sammenhæng – se mere. 
 
På samme vis har man i IFLA løbende arbejder med målene – se mere. 
 
På sidste FU møde drøftedes hvordan Danmarks Biblioteksforening kan arbejde mere systematisk 
med verdensmålene. Bl.a. på baggrund af inspiration af den Norske Biblioteksforenings udrulning af 
et overblik over, hvordan bibliotekerne arbejder med FN’s verdensmål og hvilke af dem, drøfter vi 
en proces for hvordan vi kan gribe arbejdet an.  
 
Indstilling til FU:  
TEMAMØDE 
Der afholdes DB International Temamøde om FN 2030 Verdensmålene og lokal/dansk opfølgning, 
tirsdag den 14. maj 2019. Mødet er åbent for alle, organiseres af Internationalt udvalgs 
medlemmer og udsendes i marts. Evt. indbydelse i Topmødemappen. 
 
Sted: Odense eller Aarhus, som i 2018. Flg. forslag til lokation: Nordatlantisk Hus – mødelokale 1. 
eller 2. sal? Eller Slottet? Ellers Dokk1. DB dækker cateringudgifter. 

UNDERSØGELSE 
DB laver undersøgelse af FN2030 og bibliotekernes lokale indsats primo 2019, hvor der udsendes 
spørgeskema til alle kommuners biblioteker. 
 
Danmarks Biblioteker og DB-sociale medier følger løbende op med FN 2030 indslag. 
 

2. IFLA Nominering og Valg 2019 
Forløbet består af to runder – nominering og selve valget. DB/FU skal tage stilling til nominering og 
valg i følgende sammenhænge: IFLA President-Elect, Governing Board-medl. og flg. Standing 
Comittees: Public Library Section og Children and Young Adults Section, samt de overordnede FAIFE 
og CLM Komiteer  
 



På sidste FU møde besluttede man at bede International arbejdsgruppe at komme med 
indstillinger.  
 
Nominering til President-Elect – deadline 8. februar 
Indstilling: DB nominerer Barbara Lison, direktør for Bremens biblioteker og bl.a. medlem af GB og 
tidligere også medlem af EBLIDA EC.  
Valget: Bliver der siden tale om flere kandidater og kampvalg til posten, stemmer DB også for Lison.  
 
HN sender nominering. 
 
Nominering og valg til Governing Board 2019-2021 – deadline 8. februar 
Indstilling: DB nominerer Knud Schulz (for 2. omgang), han genopstiller.   
Valget: DB stemmer på max 2-3 kandidater ud af de 10 pladser, nemlig Knud Schulz og evt. 1-2 
nordiske kandidater.  

HN sender nominering. 
 
 
Nominering til Standing Committees – deadline 3. januar 2019 
Indstilling: DB nominerer de siddende danske medlemmer, dvs. Jakob Lærkes og Søren Dahl 
Mortensen, der begge genopstiller.  

HN sender nominering. 
 
Nominering til FAIFE hhv. CLM Committees – deadline 15. februar 2019 
Indstilling: DB nominerer Kent Skov Andreasen til FAIFE (Freedom of Access to Information and 
Freedom of Expression) og Mikkel Christoffersen til CLM (Committee on Copyright and other Legal 
Matters), såfremt de to er villige til at opstille; begge deltager almindeligvis i IFLA kongresserne. HN 
kontakter i første omgang de to og hører om de er interesserede. 
 
Begge komiteer er IFLA’s vigtigste på områderne ytringsfrihed og copyright, og blev med stor 
dansk/nordisk opbakning vedtaget sidst IFLA var i Danmark, i 1997. 
 
 

3. EVT.  
EBLIDA Council & Conference finder sted I Dublin, Irland – i dagene 24.-25. juni 2019. 
Konferencetema: Open Libraries. 

 
 
https://www.db.dk/international-arbejdsgruppe  
 

https://www.db.dk/international-arbejdsgruppe

