
Internationalt Arbejdsgruppe 
Møde 1. oktober kl. 13-14 (TEAMS) 
 
Deltagere: Steen Bording Andersen (A), Kirsten Boelt, Jakob Lærkes, Søren Dahl Mortensen, Kent 
Skov Andreasen, Andrew Cranfield. Michel Steen-Hansen og Hellen Niegaard 
 
REFERAT: 

1. Velkommen til DB’s internationale arbejdsgruppe 
Steen Bording Andersen bød alle velkommen. I løbet af sommeren har der været (flot) 
nyvalg til IFLA og EBLIDA: IFLA har fået ny struktur og Knud Schulz har afsluttet sine 2 x 2 år 
i IFLA Governing Board (GB), mens Kirsten Boelt er valgt ind i det nye GB. Steen Bording 
Andersen er valgt ind i den nye Regional Division Committee Europe. Både Jakob Lærkes og 
Søren Dahl Mortensen sidder to år mere i de respektive sektionskomiteer. Kent Skov 
Andreasen er ikke længere medlem af FAIFE men holder sig orienteret og fungerer som 
kontaktperson på området for DB. 

Steen Bording Andersen har afsluttet sin 2x 3 års periode i EBLIDA Executive Committee, 
mens Andrew Cranfield er indvalgt som nyt medlem her for DB. 

2. Kontakten ml. valgte IFLA og EBLIDA-repræsentanter og DB sekretariatet 
Medlemmer i IFLA og EBLIDA valgt for DB deltager aktivt i IFLA hhv. EBLIDA arbejdet og 
varetager selv deres poster ud fra det aftalte mandag med DB.  
De informerer og koordinerer desuden med Michel Steen-Hansen og Hellen Niegaard 
(begge DB) om al væsentlig udvikling samt større initiativer og ændringer o.l.  
 
Kirsten Boelt og Andrew Cranfield bidrager løbende med mindre nyheds-indslag i 
Danmarks Biblioteker jf. aftale med Hellen Niegaard, øvrige lejlighedsvis efter nærmere 
aftale. 
 
Rejseafregning som aftalt med DB sekretariatet. 
 

3. IFLA aktuelt fra GB og Regional Committee Europa 
Kirsten Boelt: Første egentlige arbejdsmøde i GB 13. december. Foreslår, at det 
internationale – IFLA GB og EBLIDA EC – kommer på et DB Forretnings- udvalgsmøde efter 
nytår. Se også Kirsten IFLA-indslag i Danmarks Biblioteker nr. 5. 
Steen Bording Andersen informerede om konstitueringen i den nye Europa-komite, hvor 
Stuart Hamilton Irland, bl.a. på DBs forslag, var udpeget som chair. 
 

4. IFLA sektionerne og FAIFE 
Søren Dahl Mortensen og Jakob Lærkes informerede kort om hver sin komite og JL spurgte, 
hvordan DB’s internationale indsats kan koordineres mere med andre danske 
biblioteksfolk, som er aktive internationalt.  
 
(Gen)se video Sørens video lavet ifm covid-19, vist på en sectktionskonference – og vide 
Overblikket) https://drive.google.com/file/d/1-
PnA1FKVD47KsMOW4jxmmRLlT7nR6NnF/view.  
 

https://www.db.dk/artikel/we-are-ifla
https://drive.google.com/file/d/1-PnA1FKVD47KsMOW4jxmmRLlT7nR6NnF/view
https://drive.google.com/file/d/1-PnA1FKVD47KsMOW4jxmmRLlT7nR6NnF/view


FAIFE: Kent Skov var i tvivl om hvorvidt han efter nomineringen i år var med. 
Og meldte efter mødet tilbage – at det er han ikke mere, men at han fortsat holder kontakt 
med FAIFE og derfor også fortsat kan holde DB informeret - og dermed kan deltage i DB’s 
international gruppe. 

Beslutning: Fremover lægges op til kvartalsvise møder for Danmarks Biblioteksforenings 
internationale arbejdsgruppe, hvor de enkelte deltagere forbereder og kort beskriver 
aktuelle sager til en dagsorden. Dette kan også bruges som oplæg til evt. beslutninger der 
skal træffes af forretningsudvalget. 
 
Til international arbejdsgruppes møder inviteres også øvrige aktive i de internationale fora 
fra den danske bibliotekssektor fremover med til del af gruppens møder med henblik på 
fælles orientering, inspiration og evt. koordinering. En foreløbig oversigt over hvem der 
er/kan være – vedlægges referatet.  
 
Danmarks Biblioteksforenings internationale arbejdsgruppe består af de kandidater som 
DB har opstillet og finansierer i de internationale fora, samt DB formandskab og direktør og 
chefkonsulent. 
 
Pt.  
IFLA: 
Governing Board: Kirsten Boelt 2021-2023 
European Regional Division Committee: Steen Bording Andersen (A) 2021-2023 
FAIFE: Kent Skov følger FAIFE og informerer DB  
Public Libraries Section: Jakob Lærkes, 2. term 2019-2023 
Childrens & YA’s Section: Søren Dahl Mortensen, 2. term 2019-2023 
 
EBLIDA: 
EBLIDA Executive Committee: Andrew Cranfield 2021-2024 
Steffen Andresen Nissen, Odense CB er suppleant 

ELISA (SDG): Steffen Andresen Nissen, Odense CB 2021 

5. EBLIDA 
Andrew Cranfield var nærmest på vej til det første rigtige styrelsesmøde i Riga. Han 
informerede indledningsvis om den seneste udvikling, hvor EBLIDA ikke længere deltager i 
ARCADIA-projektet. Andrew har efterfølgende meldt tilbage fra Riga drøftelserne. Der er ” 
helt reelle forskellige opfattelse i forhold til open access som en model for både folke- 
og forskningsbiblioteker”. ”Nok ikke så meget mere at gøre lige her og nu. Jeg håber, at 
relationen mellem IFLA og EBLIDA kan genopbygges på sigt og perspektivet er, at alle 
de internationale organisationer kan arbejde tæt sammen på de fælles dagsordener.” 
Se også Andrews EBLIDA indslag i Danmarks Biblioteker nr. 5. 
 

6. Evt. 

IFLA - WLIC 2022 finder sted i juli i dagene 24.- 28. juli i Dublin. 

 
(ref/hn) 

https://www.db.dk/artikel/copyright-er-eblidas-hjerte

