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Ta aktivt grep

De fleste bibliotek, store som små, har dedikerte brukere med 
god innsikt og forståelse for bibliotekets verdi og virksomhet. 
Hvorfor ikke invitere noen av disse til en prat om muligheten 
for at de danner venneforening for biblioteket?

En venneforening er ikke ment å skulle gi deg som bibliotek-
sjef eller bibliotekansatt merarbeid – tvert om. En vennefore-
ning er en selvstendig, frivillig organisasjon med overordnede 
målsettinger om å gi støtte og inspirasjon til sitt bibliotek.

Denne brosjyren gir tips om 
 - hvordan du kan gå frem for å ta initiativ til noe slikt.
 - hvordan bibliotekvenner kan gå frem for å danne en  
   slik forening.

Venneforening vil styrke biblioteket – hvordan?

For det første – en venneforening er bibliotekets støtte-
spiller! En gjeng med frivillige som setter pris på og benytter 
bibliotekets tjenester og tilbud, og som deltar på bibliotekets 
arrangementer. De sprer interesse og informasjon om hva 
biblioteket kan tilby. Venneforeningens medlemmer kan bidra i 
spesielle situasjoner med frivillig innsats, og de kan også selv 
kan ta initiativ til arrangementer på og utenfor biblioteket 
– rett og slett aktive folk som støtter opp om biblioteket sitt.

For det andre – en venneforening vil generelt jobbe for 
økt forståelse og kunnskap om bibliotekets betydning.

I denne brosyren vil du finne forslag og tips til konkrete 
oppgaver en venneforening kan gjøre for ditt bibliotek. 

Venneforening for ditt bibliotek?
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Er du som bibliotekansatt bekymret for at vennefore-
ningen vil blande seg opp i den daglige driften? Eller er 
du bekymret for at kommuneledelsen vil tro at deler av 
driften kan overlates til frivillige? 

Vær proaktiv, gi klar og tydelig beskjed om skillelinjene mel-
lom den lovpålagte, daglige driften av folkebibliotekdriften og 
venneforeningens bidrag. Ta dette opp fra første stund, sørg 
for at både de frivillige og kommuneledelsen får kunnskap om 
og forståelse for forskjellen på profesjonell drift og venners 
støtte. Pass på at dette poenget kommer frem i alle relevante 
sammenhenger, spesielt i starten.

Organisering av venneforening

Har du fått kontakt med en ildsjel eller flere som kan tenkes å 
etablere en venneforening? Her er noen formalia personen(e) 
bør tenke gjennom:

Styret:
Unngå et stort og tungt styre! Det holder med 2 – 3 personer, 
hvorav en påtar seg å være styrets leder.

Registrere i frivilligregisteret i Brønnøysund?
Fordel med å registrere seg i frivilligregisteret er blant 
annet at foreningen da kan motta grasrotandel.

Vedtekter:
Lag enkle og romslige vedtekter som ikke vanskeliggjør 
arbeidet i foreningen.
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Venneforeningens navn: 
Eksempel: Narvik biblioteks venneforening.

Formål:
Forslag:
 -  Å være støttespiller for bibliotekets virksomhet   
       og aktiviteter.
 -  Bidra til å formidle eventuelle ønsker og behov 
    fra publikum.

Gratis medlemskap?
Folkebibliotek yter hovedsakelig gratis tjenester, kanskje 
venneforeninger bør følge samme prinsipp?

Samarbeid med det lokale folkebiblioteket
Venneforeningen skal støtte biblioteket og arbeide for økt 
forståelse av bibliotekets arbeid. Innsatsen skal planlegges og 
utføres i samsvar med folkebibliotekets ønsker og planer.

Økonomi
Venneforeningers økonomiske behov kan være høyst variabel, 
alt etter hva man legger opp til av aktiviteter.
Et tips kan være å henvende seg til lokale banker.
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Oppgaver
Hvilke oppgaver vil din venneforening jobbe med?
Her er noen forslag:
 -  Å hjelpe til ved ulike arrangementer på biblioteket. 
 - Å hjelpe til når biblioteket har behov for ekstra hjelp,  
  for eksempel ved boksalg.
 -  Å ha egne arrangementer og aktiviteter for 
  medlemmene, som for eksempel:
 Bokpresentasjoner 
 Turer med kulturelt innhold (teater, litteratur,  
 konserter)
 Arrangementer for barn
 Medlemskvelder på biblioteket med ulike 
 temaer og sosialt samvær
            -  Å opplyse om og skape oppmerksomhet rundt 
bibliotekets virksomhet, samt  venneforeningens egne tilbud 
og arrangementer. Dette både i egne kanaler, som sosiale 
medier, og i lokalpressen.
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Kragerø biblioteks Venneforening ble stiftet i 2014 og har 
om lag 80 medlemmer.

Deres Facebookside:
https://www.facebook.com/Bibliotekvennene/

Mossebibliotekenes venneforening ble stiftet i 1996 og har 
om lag 200 medlemmer.

Deres nettside: 
https://www.mossebibliotekene.no/mossebibliotekenes-venner

Til inspirasjon:



Nordland fylkesbibliotek har utviklet en serie

håndbøker til hjelp og inspirasjon for

folkebibliotekene som ønsker å bygge sin

kompetanse innen ulike felt, med særlig vekt 

på markedsføring, synliggjøring av tjenester, 

digital utvikling og ideene om bibliotekene

som møteplass. For mer informasjon om

SÅNN!-serien, sjekk ut våre nettsider!

NFK.NO/BIBLIOTEK


