Verksamhetsberättelse för föreningen Bibliotek i Samhälle 2014
Föreningen
Styrelsen har utgjorts av: Johanna Dalmalm, Christian Forsell, Andrea Hofmann, Lena Lundgren, Martin
Persson, Petter Zerpe. Suppl.: Anna Hallberg, Maija Löfgren, Emelie Mellbrand, Lennart Wettmark,
Tobias Willstedt,
Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson. Valberedning: Jakob Nylin och Barbro Bolonassos
Styrelsen har haft ett sammanträde i Malmö under året: den 13 sept, förutom att en hel del ärenden har
avhandlats fortlöpande via styrelsens mejl-grupp.
Föreningens årsmöte
ägde rum på på ABF-huset (Hedénsalen) lördag 15 mars. 15 medlemmar deltog med Niclas Lindberg som
gäst från Sv. Biblioteksförening. I samband med årsmötet anordnades en hearing under ledning av Lena
Lundgren och Andrea Berge; Tina Ehn (MP), Gunilla C Carlsson (S) och Bengt Berg (V) gav sin och sitt
partis syn på vilken roll biblioteken ska ha i samhället
Medlemskap & prenumerationer

Föreningen hade vid årets slut 207 medlemmar (2013: 181
medlemmar), en ganska stor uppgång! Störst är ökningen i
gruppen studerande/pensionärer. Antalet gratisex inkluderar 70 ex
som den vägen distribueras till några styrelsemedlemmar och
Nätverkstan. Nio återförsäljare runt om i landet säljer bis – men
bara 2 ex under 2014… bis kan också köpas via tidningskungen.se
och tidskriftsbutiken.se.

Uttalanden, remissvar etc
Årsmötet antog ett förslag till uttalande med anledning av det
upptrappade fascistiska våldet i samhället. (se hemsidan)
BiS har anslutit sig till uttalande från LAP med anledning av
sommarens israeliska övergrepp i Gaza, se:
http://librarianswithpalestine.org/gaza-siege-resources-andactions/gaza/
(se bilaga)
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,
somligt på engelska. Webbmaster är Tobias Willstedt. Många studenter hittar uppsatsmaterial via våra
pdf-nummer (2002-). Hemsidan är interaktiv genom att vara sammankopplad med föreningens
Facebooksida och twitterkonto.
Facebook & Twitter
BiS Facebooksida har blivit ett mycket aktivt verktyg för att nå en ny målgrupp och har ett starkt ökande
antal följare: 824 (15/2 2015) 200 fler än motsvarande tid för ett år sedan. Andrea Hofmann ansvarar för
sidan. BiS har 1.632 följare på twitter (15/2 2015). En fördubbling på två år. Närvaron på dessa sociala medier
kan vara en förklaring till det ökande medlemsantalet.
2014 års Bok & Bibliotekmässa
BiS deltog inte med någon aktivitet på årets mässa, men tidskriften fanns i Kulturtidskriftsmontern.

Socialistiskt forum
22 november i Stockholm. Andrea Berge och Tobias Willstedt diskuterade privatisering och folkbibliotek
tillsammans med Marika Lindgren Åsbrink. 50 personer lyssnade!
Internationell solidaritet
Västsaharaprojektet avslutades under året. Sista delen av Västsaharafonden gick till köp av spökböcker
(Monica Zak) för 20 000 kr samt 20.000 kr för köp av barnböcker på arabiska från förlaget Dar-al-Muna.
Styrelsen beslutade att rikta insamling till biblioteksfrågor/-uppbyggnad i Palestina. Nytt projekt
undersöks genom att prata med det nystartade nätverket LAP (Librarians and Archivists with Palestine).
Biblioteksdagarna i Umeå
BiS representerades av Lena Lundgren, som spred föreningens anti-rasistiska program och
informationsfoldern om BiS.
Tidskriften bis.
Tidskriftsredaktionens arbete är f.n. ryggraden i föreningen. Arbetet drivs fram genom redaktionsmöten
och flitig digital kontakt. Redaktionsgruppens sex medlemmar har två och två fungerat som ansvariga
redaktörer för de enskilda numren. Genomgående bildredaktör: Balsam Karam och grafisk form: Linus
Mannervik.
Årets fyra nummer byggde på olika tema: Litteratur och läsning, Folkbibliotek för alla, Internationellt och
Användarens bibliotek. bis har kommit ut med fyra nummer på vardera 32 sidor. Föregående nummer
publiceras successivt i pdf-format på hemsidan.
23 artiklar ur bis indexerades i Artikel-Sök under året (2013: 29). Där finns nu totalt 1.034 artiklar ur bis.
Ingen inläggning av artiklar ur bis i fulltext i Globalarkivet. Totalt finns där sedan 2008 248 artiklar.
bis fick inget statligt tidskriftsstöd från Kulturrådet för 2014.

Folkbildningsinsats
Oscar Olsson-priset i svensk folkbildning utgivet av NBV gav hedersomnämnande för hedervärda
insatser till tidskriften ”BiS - Bibliotek i Samhället”. Oscarspriset i svensk folkbildning delas ut årligen
till en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller
för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda. Syftet med priset är att uppmärksamma goda
förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.
Övriga BiS-möten
BiS ordnade ett möte i Malmö i juni som samlade studenter med intresse för BiS
Övrigt
Föreningen var under året medlem i Biblioteksmuseet, Svensk Biblioteksförening och Föreningen
Sveriges Kulturtidskrifter.
BiS arkiv över åren 1969 – 2010 finns nu tillgängligt på Arbetarrörelsens arkiv i Flemingsberg
Svensk Biblioteksförening har beslutat om ett ekonomiskt bidrag till föreningen som ett erkännade av den
viktiga roll BiS spelar. I gengäld har bis upplåtit annonsplats om Biblioteksdagarna i Lund 6-7 maj.
Styrelsen

