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DAGSORDEN 
 
Vær med til at skabe rammerne til Topmødet 2.0 

DBs årlige Bibliotekspolitiske Topmøde er foreningens vigtigste sammenkomst, hvor både fagfolk 

og beslutningstagere mødes og diskuterer bibliotekernes sag. 

Formen for afviklingen af disse Topmøder har været den samme i en årrække, og trænger 

efterhånden til et serviceeftersyn. 

Derfor inviteres I som faglige medlemmer af DBs repræsentantskab til at komme med jeres bud 

på, hvad Topmødet skal indeholde i fremtiden, og hvordan sammenkomsten på den bedste måde 

skaber de gode relationer mellem det faglige og det politiske niveau, samtidig med, at det giver 

fagligt udsyn og kigger i krystalkuglen. 

• Velkomst 

Jakob Lærkes og Michel Steen Hansen 

 

• Det nyeste og vigtigste om DB til dig  

Jakob Lærkes. 

Generel status på indsatser i DB 

 

• Toppen af topmøder  

Michel Steen-Hansen 

o Topmødet er et væsentligt punkt på året for DBs medlemmer og arbejdet i DB – 

hvad er relevant for deltagerne? Og hvordan kan vi så gøre det? 

o Til topmødet deltager alle typer medlemmer, men ofte går politikere og 

embedsmænd hver for sig. Hvilke muligheder ser du for mere integreret arbejde på 

tværs på topmødet? 

 

• Udefra og ind  

Jakob Lærkes 

o Som medlem af repræsentantskabet, hvad har du så brug for at vide om DB og DB’s 

arbejde? Hvordan vil du gerne modtage den viden? Hvor ofte skal det faglige 

repræsentantskab mødes? 

o Hvad arbejder du med, som DB også kan have gavn af, enten direkte eller tilpasset? 

 



 

• Hele vejen rundt – hvordan får vi budskabet ud? 

Anette W. Godt 

o Vi vil gerne styrke kendskabet til DBs relevans for medlemmer og mulige 

medlemmer. Hvordan kan vi sammen være ambassadører for DB, både formelt og 

uformelt? Og hvordan kan vi styrke den politiske lobbyisme som bibliotekerne har 

behov for. 

o Vi vil også gerne være en stemme i den offentlige debat, hvordan kan vi nå længere 

ud? Hvilke initiativer kan du være med til at tage, fx klummer, kontakt til medier 

eller andet? Kunne man evt. også tænke, at vi i det kommende år allerede nu 

planlagde nogle gruppe-B møder rundt om i landet, med fokus på det der med 

lobbyisme og måske ét fagligt emne…? 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob G. Lærkes 

 

 

 

 

 


