
Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.),
Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt
Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja, Stockholm

Mötets öppnande

Dagordningen godkändes.

Val av mötesordförande och -sekreterare

Till mötesordförande valdes Lena, till mötessekreterare Martin.

Uppföljning av föregående möte

Föregående mötes protokoll gicks igenom.
En punkt om geogra�sk spridning och kontaktpersoner lades till dagens

dagordning.

Ekonomin

Christian rapporterade om det ekonomiska läget.
Vi har ökat med tre medlemmar mellan bis nr 1 och 2. I nuläget runt

135 000 kr på kontot.
För tidskriften ser det ekonomiska läget bra ut. Ansökan om produktion-

sstöd från Kulturrådet är inskickad av en arbetsgrupp (Christian, Martin,
Andrea och Stellan). Vi har utrymme för marknadsföringsdrive, antingen
på Bok- och bibliotek eller på BHS. Vi diskuterade också att det är möjligt
att arvodera viss medverkan i tidskriften, men bestämde inget där. Det är
också något som behöver diskuteras i redaktionen.
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Höstens verksamhet

Bok- och bibliotek

Seminariet på Bokmässan är under kontroll (Ingrid).
Martin skickar ut på medlemslistan om någon medlem kan tänka sig att

skriva om seminariet.
Tidskrifter (5 av varje av 4 senaste nummer) kommer att �nnas i Kul-

turtidskriftsmontern, 10 kr/st. Martin och Andrea lämnar på plats torsdag
morgon. Tobias plockar eventuella överex. på söndag eftermiddag.

Tobias lägger upp ytterligare info på hemsidan. Martin skickar ut på
Biblist veckan innan Bokmässan.

Socialistiskt forum

Socialistiskt forum hålls i Stockholm den 28 november. Vi vill gärna med-
verka även i år. En idé kom upp om eventuellt samarrangemang med Librari-
ans and Archivists with Palestine. Tobias anmäler preliminär programpunkt
och sedan får vi undersöka vår arrangemangsidé närmare.

Salong i Skåne

I Skåne planeras en salong med utgångspunkt i tidskriftstemat "Det kreativa
biblioteket" (bis 3/2015). Arbetsgruppen (Christian, Martin och Charlotte)
har setts för att börja spåna. Salongen planeras till slutet av november eller
början av december, i Lund eller Malmö.

Marknadsföringsmaterial

Linus har designat nya informationsblad och en roll-up.
Martin skickar ut informationsbladet till styrelsen för synpunkter.
Vi tittade på roll-upen och den såg jätte�n ut, men vi bestämde

att vi också vill ha med webbadressen. Martin meddelar Linus. Vi
bestämde att vi kan beställa två roll-ups, en att ha i Stockholm och en i
Malmö/Lund/Göteborg. Men vi börjar med en, till Bokmässan. Martin
beställer.

Tobias och Johanna har börjat på arbetet att uppdatera det antirasistiska
programmet. Tobias och Anna färdigställer detta.
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Tidskriften

Tidskriften har en del att jobba med när det gäller rutiner, som har aktualis-
erats. Redaktionen ska hålla möte för att förbättra arbets�ödet. Styrelsen
beslutade att föreningen kan betala resekostnader för ett fysiskt redaktions-
möte i höst.

KR-ansökan för nästa år är inskickad, besked väntas strax innan jul.
Vi diskuterade marknadsföringsdrive för tidskriften, till exempel i form

av att dela ut tidskrifter. Vi avvaktar dock till i vår. Tills vidare skickar
Martin ut prenumerationspåminnelse i samband med Bokmässan på Biblist.

Nästa år kommer vi behöva ha en ny ansvarig utgivare för tidskriften,
när Lennart slutar. Detta blir en punkt till kommande årsmöte.

Hemsidan

Vi diskuterade hemsidan. Utvecklingen av den är begränsad, men den
funkar.

Facebook och Twitter

Under sommaren har det varit en del problematiska inlägg på Facebook,
som tagits bort efter diskussion på styrelselistan (skribenterna har kontak-
tats). Det har rört sig om artiklar med länk till rasistiska nyhetssidor, samt
osignerade inlägg som fått kritiska reaktioner.

Även om dessa publiceringar skett i all välmening så påverkar det BiS
förtroende och det har därför funnits anledning att påminna om våra riktlin-
jer på Facebook. Följande mail har gått ut till alla med adminstrationsrät-
tigheter till BiS Facebook-sida:

Hej! Jag skriver till er för att ni är administratörer på BiS face-
booksida men sitter inte i styrelsen och kan ta del av våra diskus-
sioner.

Den senaste tiden har inlägg och länkningar diskuterats mycket
och några har tagits bort på grunda av att de strider på våra
riktlinjer för BiS facebook sida.

Utöver det som går att läsa på BiS sidan som är främst riktat till
våra läsare så �nns det några ytterligare punkter att ta hänsyn
till.

Riktlinjer för att publicera inlägg och länkar på BiS facebooksida:
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� Var försiktig med vilka sidor du länkar till oavett om in-
nehållet känns ok (för referens se exempelvis http://www.
politism.se/story/rasistiska-sajter-du-inte-vill-raka-dela-pa-facebook/

#post-20059)

� Signera alltid alla inlägg och länkningar, samt kommentarer.

� Följa upp alla eventuella kommentarer.

� Kommentarer och länkar bör vara sakliga och tillföra per-
spektiv som är relevanta för en biblioteksdebatt ur ett vän-
sterperspektiv. Inlägg av allt för personlig art bör kanske
publiceras under sin egen sida och inte som moderator för
BiS.

Om detta inte följs så kommer inlägget att tas bort.

Internationella solidaritetsfonden

Martin är i kontakt med LAP/Yafa Cultural Center om en insamling. Vi
har fått en budget på arabiska som vi ska översätta och ta ställning till.

Geogra�sk spridning och kontaktpersoner för medlem-
srekrytering

Vi har bestämt oss för att vi gärna vill ha kontaktpersoner för nya medlem-
mar, vars namn och kontaktuppgifter exempelvis kan stå i tidskriften. Vi
bestämde att alla till nästa gång tittar i medlemsregistret och kommer med
förslag på personer att kontakta.

Årsmöte 2016

Årsmötet blir den 12 mars, i Malmö/Lund. Martin och Christian undersöker
lokal.

Tema för programpunkt diskuterar vi på nästa styrelsemöte.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 november 10/11-16, på biblioteket i Ko-
rtedala, Göteborg. Anna är sammankallande.
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Övrigt, SSB:s lokalpolicy

Frågan bordlades.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.
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