Jäsenkirje 1/2014
Hyvä BMF:n jäsen
Hyvää alkanutta vuotta!
Johtokunnan ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat BMF:n sivulla
http://www.bmf.fi. Pidetään yhteyttä!

Jäsenmaksu
Muistathan maksaa jäsenmaksusi helmikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksulasku löytyy BMF:n
nettisivuilta: http://www.bmf.fi/Jäsenmaksulasku.

Sairaalakirjastopäivät ja kevätkokous
Sairaalakirjastopäivät järjestetään Hämeenlinnassa to-pe 3.-4.4.2014. Teema: Kirjaston
rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Ilmoittaudu heti, viimeistään 17.2.! Hinta
jäseniltä vain 50 euroa sisältäen ohjelman lisäksi runsaat tarjoilut.
Ohjelma http://goo.gl/Ywp7qS
Ilmoittautuminen http://goo.gl/j2qCSm
Sairaalakirjastopäivien yhteydessä pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Kokouskutsu
lähetetään hyvissä ajoin (sääntöjen mukaan vähintään kymmenen päivää ennen kokousta) ennen
kokousta jäsenten sähköpostilistalle. Jäseniä, jotka haluavat sääntömääräisten asioiden lisäksi esittää
asioita kokouksessa käsiteltäviksi pyydetään ilmoittamaan niitä johtokunnalle kirjallisesti (esim.
sähköpostilla) viimeistään 3.3.2014.

LM Tietopalveluiden matka-apuraha 2014
Apuraha myönnetään osallistumiseen EAHIL-konferenssiin Roomassa kesäkuussa
2014. Apurahan suuruus vuonna 2014 on 800 euroa. Apuraha voidaan myöntää
joko yhdelle tai johtokunnan harkinnan mukaan jakaa kahdelle hakijalle. Apuraha voidaan myöntää vain
BMF:n jäsenelle ja etusijalla ovat ne jäsenet, joille tätä apurahaa ei ole aiemmin myönnetty, mutta myös
apurahan jo kerran saaneet voivat hakea. Perustellut hakemukset kustannusarvioineen ja
matkasuunnitelmineen lähetetään yhdistyksen sihteerille Susanna Rossille sähköpostitse osoitteella
susanna.rossi@metropolia.fi. Hakuaika päättyy 28.2.2014 klo 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei
huomioida.

EAHIL-asioita
Vuoden 2014 EAHIL-konferenssi pidetään Roomassa 11.-13.6. teemalla Divided
we fall, united we inform - Building alliances for a new European cooperation.
Ilmoittautuminen alkaa 1.3. ja päättyy 30.4. Ennen 31.3. ilmoittautuneille hinta
on edullisempi (early bird). Lue lisää http://www.iss.it/eahil2014/
Olethan EAHILin jäsen? Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Tarkista ne uudessa
jäsentietokannassa https://fd8.formdesk.com/EAHIL/membership tai liity, jollet vielä ole mukana
eurooppalaisessa yhteisössä! EAHILin jäsenyys on maksuton. Lisätietoa EAHILista:
http://www.bmf.fi/Kansainväliset+yhteydet
EAHIL Boardin (hallituksen) ja EAHIL Presidentin (puheenjohtaja) vaalit pidetään alkuvuodesta
2014. EAHIL Councilin (valtuuston) vaalit järjestetään syksyllä 2014. Suomella on Counciliin kolme
paikkaa. Minna Liikala asettuu uudelleen ehdolle. Katri Larmo ja Jouni Leinonen ovat olleet Councilissa
kaksi kautta, ja näin ollen eivät voi asettua ehdolle näissä vaaleissa.
Toivomme että harkitset asettumista ehdolle EAHIL Boardiin, EAHIL Presidentiksi tai Suomen
Councilloriksi ja saamme vilkkaat vaalit! BMF tukee TSV:n avustuksilla ja EAHIL 2008 -konferenssin
tuottovaroilla suomalaisten (BMF:n jäsenten) EAHIL-edustajien matkoja. Jos kiinnostuit, voit kysyä
lisätietoja nykyisiltä edustajilta. Tarkempaa tietoa vaaleista EAHILin tiedotteissa syksymmällä.

Tapaamisiin seminaareissa ja kokouksissa sekä sosiaalisessa
mediassa!
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa 3.2.2014
BMF:n johtokunta

