Verksamhetsberättelse för föreningen Bibliotek i Samhälle 2015
Föreningen
Styrelsen har utgjorts av Anna Hallberg, Christian Forsell, Emelie Lindberg, Lena Lundgren,
och Martin Persson. Ersättare: Johanna Dalmalm, Andrea Hofmann och Tobias Willstedt.
Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson.
Valberedning: Jakob Nylin och Barbro Bolonassos.
Kontaktpersoner är: Tobias Willstedt för Stockholm, Anna Hallberg för Göteborg och Martin
Persson för Skåne. Kontaktpersoner för övriga delar av landet söks.
Styrelsen har haft fyra sammanträden under året, den 17 januari i Kista, den 6 maj i samband
med Biblioteksdagarna i Lund, den 6 september på Mångkulturellt centrum i Alby, Botkyrka,
och den 8 november på Kortedala bibliotek i Göteborg. En del ärenden har avhandlats
fortlöpande via styrelsens mejlgrupp.
Redaktionen för tidskriften bis har bestått av: Andrea Hofmann, Charlotte Högberg, Balsam
Karam, Stellan Klint, Eleonor Pavlov, Martin Persson och Tobias Willstedt. Linus Mannervik
har arbetat med tidskriftens form och sättning.
Föreningens årsmöte
Årsmötet ägde rum den 14 mars i Stockholm och 15 medlemmar deltog. Inget offentligt
program ordnades men i samband med årsmötet hölls en diskussion med temat
”Kommersialismens negativa verkningar”, vilket var temat för bis 1/2015. Tobias Willstedt
inledde och diskussionen blev livlig.
Medlemskap och prenumerationer
Föreningen hade vid nummer 1/2015 189 medlemmar och vid nummer 4/2015 198
medlemmar. Antalet prenumerationer var vid nummer 1/2015 188 och vid nummer 4/2015
183.
Hemsidan
BiS hemsida, http://foreningenbis.com, spelar en viktig roll för att härbärgera grundmaterial
för föreningen, äldre nummer och inte minst för att komma med nyheter och kompletterande
material. Webbmaster har varit Tobias Willstedt. Många studenter hittar uppsatsmaterial i
våra äldre nummer (2002-) som finns som pdf-filer på hemsidan. Hemsidan är interaktiv
genom att vara sammankopplad med föreningens Facebooksida och Twitterkonto.
Facebook och Twitter
BiS Facebooksida är viktig för att nå en ny målgrupp och har ett ökande antal följare 1 128
(2016-03-07), 298 fler än motsvarande tid för ett år sedan. Charlotte Högberg och Anna
Hallberg ansvarar för sidan. BiS har 1 979 följare på Twitter (2016-03-07). Närvaron på
sociala medier är viktig för att öka medlemsantalet.
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Antal Gillare på Facebook under ett år
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Inläggens räckvidd

Bok & Bibliotek
BiS arrangerade tillsammans med Biblioteksvännerna i Biskopsgården och Folkbibliotekens
vänner i Göteborg ett seminarium på mässan. Rubriken var ”Folkets bibliotek och
professionens ansvar”. Moderator var Ulla Forsén, Folkbibliotekens vänner, och medverkade
gjorde Randi Myhre och Gülüzar Tuna, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Mattias
Reuterberg, bibliotekarie i Biskopsgården och Ewa Skogslund, bibliotekarie i Rosengård.
Seminariet drog stor publik. Tidskriften bis fanns i Kulturtidskriftsmontern.
Socialistiskt forum
BiS medverkade på Socialistiskt forum den 28 november i ABF-huset. Rubriken var ”Stötta
läsning och informationsfrihet i ockuperade Palestina”. Balsam Karam presenterade
föreningen BiS och tidskriften bis, Lena Lundgren berättade om BiS tidigare biståndsprojekt
och Tobias Willstedt presenterade nätverket Librarians and Archivists with Palestine och den
läsfestival som Yafa Cultural Center i flyktinglägret Balata utanför Nablus på Västbanken ska
anordna i april och som BiS stöder. Elisabeth Risberg, aktivist inom LAP (se nedan), skulle
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ha medverkat men hade tyvärr fått förhinder. Antalet åhörare var inte så många men
intresserade.
Internationell solidaritet
Västsaharaprojektet avslutades under 2014 men Monica Zak har skrivit en kort rapport i bis
om det fortsatta arbetet i de västsahariska flyktinglägren. En stor besvikelse var förstås att
regeringen under hösten beslutade att inte driva kravet på erkännande av Västsahara.
Genom nätverket Librarians and Archivists with Palestine (LAP) har BiS fått kontakt med
Yafa Cultural Center i flyktinglägret Balata utanför Nablus på Västbanken. Där ordnas en
läsfestival i april 2016 och styrelsen har beslutat att de insamlade medlen på BiS
Internationella solidaritetsfond går till denna festival våren 2016.
Biblioteksdagarna
Vid Svensk biblioteksförenings Biblioteksdagar i Lund firades föreningens 100-årsjubileum.
BiS medverkade i posterutställningen och arrangerade en välbesökt pubkväll.
Tidskriften bis
Tidskriftsredaktionens arbete är f.n. ryggraden i föreningen. Genom ett systematiskt
utvecklingsarbete har arbetsformerna förbättrats och effektiviserats och tidskriften har hög
kvalitet. Det visar sig också i att bis fick tidskriftsstöd från Kulturrådet från och med 1/2015. I
samband med tillkännagivandet av mottagare av tidskriftsstödet skrev folkpartisten Jasenko
Selimovic en förvirrad debattartikel i Expressen där han anklagade juryn för jäv och tog
exempel på vad han ansåg vara skräckexempel på flummiga vänstertidningar som fick stöd.
Martin Persson skrev ett svar för redaktionens och föreningens räkning som publicerades i
Expressen 20/1 där han välkomnade Selimovic att faktiskt läsa bis, vilket han uppenbarligen
inte hade gjort.
Arbetet drivs genom redaktionsmöten och livlig aktivitet på mejllistan. Redaktionens sex
medlemmar har två och två fungerat som ansvariga redaktörer för de enskilda numren.
Bildredaktör har varit Balsam Karam och grafisk formgivare Linus Mannervik.
Tidskriften har under året kommit ut med fyra nummer med vardera 32 sidor. Teman för årets
fyra nummer har varit: Kommersialismens negativa verkningar, DATA, Det kreativa
biblioteket och Biblioteksrummet. Föregående nummer publiceras successivt i pdf-format på
hemsidan.
Martin Persson har för redaktionen utrett upphovsrättsfrågan när det gäller tidskriftens
material, med anledning av förfrågan från BTJ om att indexera bis i fulltext i ArtikelSök.
Styrelsen beslutade att gå på redaktionens förslag, som lyder:
Att vi upplyser BTJ om möjligheten att tillgängliggöra texter, men inte bilder, från bis i enlighet med
CC BY-SA, men att vi i övrigt tackar nej till deras erbjudande eftersom vi i nuläget inte har bildupphovspersonernas tillstånd att publicera bilderna i annan form än via bis, eller med en fri licens.

Styrelsen beslutade också att vi ska ändra formuleringen på sida 2 i tidskriften, så att även
bildmaterial i framtiden licensieras under CC BY-SA.
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Övriga BiS-möten
Den 15 januari ordnades tillsammans med LAP och Palestinagrupperna i Malmö/Lund en
bokcirkelträff på Garaget i Malmö inom ramen för det internationella läsprojektet ”One book,
many communities”. Boken som diskuterades var Morgon i Jenin av Susan Abulhawa.
Den 26 februari arrangerade BiS en visning av dokumentärfilmen om internetaktivisten Aaron
Schwartz med efterföljande paneldiskussion om internetpolitik och open access. Den ägde
rum på Malmö stadsbibliotek.
BiS medverkade dessutom med bokbord på Botkyrka internationella bokmässa i april.
Övrigt
BiS informationsfolder har förnyats under året och en fin rollup har införskaffats.
Föreningen var under året medlem i Biblioteksmuseet, Svensk biblioteksförening och
Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter.
Styrelsen
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