SU sakene: Hjemmeside og Bernern
Både hjemmeside og Berner’n blir 2 saker på SU, og her kommer litt bakgrunnsstoff og noen
spørsmål, som vi ber om at avdelingene tar opp med sine medlemmer, og komiteene diskuterer
internt før SU. Håpet er at vi kan få en bred og god debatt rundt temaene på SU.
Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling som endrer mange av de tradisjonelle måtene å
kommunisere på. Ny teknologi og nye kommunikasjonsplattformer tas i bruk i stadig raskere takt og
mange, spesielt de yngre er i ferd med å bli heldigitaliserte, underforstått man leser sjeldent saker på
papir lenger. Når det er sagt er medlemsmassen i NBSK godt voksne og mange er fortsatt opptatt av
å lese informasjon på papir.
Et annet aspekt er at i dag går ca. 270 kr ut av NBSK sin medlemskontingent på 350 kr til Berner’n,
dvs. veldig mye av medlemskontingenten brukes til medlemsbladet vårt. Mange vil med rette stille
spørsmål om dette er en fornuftig bruk av medlemmenes midler i dagens situasjon, eller burde NBSK
forsøke å bruke noe mer midler rettet inn mot aktiviteter for medlemmene.
Berner’n har gjennom de seneste år vært evaluert, og så sent som på SU i 2017 slo SU sine delegater
fast at Berner’n i papirutgave fortsatt var et sterkt ønske. Det ble i 2020 for første gang gitt ut en
elektronisk utgave av et nummer av Berner’n uten at det ble en «stormende» suksess.
Kommunikasjonen mellom NBSK (styret, avdelingene og komiteene) og medlemmene har tidligere
primært vært via hjemmesiden. Den løsningen vi har i dag for hjemmesiden ble etablert for over 7 år
siden, og ble basert på behovet den gang. I dag benyttes imidlertid i større grad også andre
kommunikasjonskanaler (f.eks. Facebook). Samtidig opplever flere av brukerne av hjemmesiden (de
som skal legge inn informasjon på siden) at den er lite brukervennlig. Dette resulterer i at
informasjonen ikke oppdateres og dermed oppleves ikke hjemmesiden som interessant for
medlemmene.
Med dette som bakgrunn ble styret bedt om av årsmøte å «vurdere å igangsette tiltak med henblikk
på utskiftning av den nåværende digitale plattformen m/hjemmeside etc, og delvis eller hel
digitalisering av Berner`n»
Dette har styret, gjennom en arbeidsgruppe bestående av Stine Bøe, Jon Jerre og Hans R Berge
jobbet med en stund. I sommer, gjennom Berner’n og hjemmesiden hadde vi ute en
spørreundersøkelse hvor alle medlemmer ble bedt om å svare på en rekke spørsmål angående
Berner’n, og komme med innspill til hvordan vi ønsker denne framover. Berner’n nr. #3 2021 er også
i digital utgave som et ledd i eksperimentering mot en mulig hel- eller deldigitalisering.
SU står for døren og med det mulighetene for avdelinger og komiteer til å komme med innspill.
Arbeidsgruppen ber derfor avdelingene og komiteene ta for seg nedenforstående temaer og være
forberedt på å diskutere mulige/ønskelige løsninger på SU.

Hjemmesiden:
•

Hvordan kommuniserer i dag avdelingene/komiteene med sine mulige og eksisterende
medlemmer?

•

Dekker dagens hjemmesideløsning avdelingen/komiteenes/medlemmenes ønsker/behov

•

Hvilket behov/ønske har avdelingen/komiteene for å bruke hjemmesiden som en del av den
løpende kommunikasjonen

•

Hvilken informasjon ønsker man er tilgjengelig på NBSK sin hjemmeside

•

Hvilke krav skal vi stille til at informasjonen er oppdatert og hvordan løser vi det i praksis

Berner’n:
Viser til spørreundersøkelsen på hjemmesiden (ligger under juli), og side 12 i Berner’n nr. 2-2021
•

Spesielt fokus på spørsmålene 7,8,9,10,19 og 20

