
Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 februari 2016

Närvarande: Christian, Tobias, Lena (mötesordf.) och Martin (sekreterare)
Plats: Kulturhuset, Stockholm

Mötet öppnas

Dagordningen godkändes.

Val av ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Lena, till mötessekreterare Martin.

Uppföljning av föregående möte

Föregående protokoll gicks igenom och kommenterades i korthet.
Roll-upen är färdig. Den blev jättebra och har redan använts, vid ar-

rangemanget på Socialistiskt forum.
Vi har fortfarande ingen kontaktperson för föreningen i norra Sverige. Vi

ska söka i medlemsregistret efter någon att fråga. Tobias pu�ar på hemsidan.
I kommande bis ska vi göra reklam för medlemslistan, Martin ser till att

det kommer med.
Stockholms stadsbiblioteks lokalpolicy aktualiserades i samband med

förra årsmötet och vi har bestämt att följa upp det på kommande årsmöte.
Christian och Anna kollar Göteborgs respektive Malmös policyer. Vi skriver
sedan ihop ett inlägg till årsmötet.

Ekonomin

Tidskriften �ck stöd från Kulturrådet i år igen, vilket är mycket glädjande.
Detta innebär en trygghet i en fortsatta utgivningen.
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Vi har höjt våra tryckkostnader något genom byte till lite tjockare papper
(beslut taget på styrelsens e-postlista). Styrelsen var nöjd med den ökade
kvaliteten och beslutade att fortsätta med tjockare papper.

Christian rapporterade prenumerant- och medlemsstatus. Vi har min-
skat lite prenumeranter och institutionsprenumerationer, men fått några nya
medlemmar.

Christian gör uppföljning av institutionsprenumeranter som inte förnyat
sin prenumeration och skickar ut information om tidskriften. Martin assis-
terar med marknadsföringsmaterial.

Ekonomin är generellt god konstaterar Christian.
Christian behöver ett nytt bokföringsprogram för uppdraget som förenin-

gens kassör. Styrelsen beslutade att Christian kan inhandla detta för förenin-
gens medel.

Vårens verksamhet

Årsmötet, inkl. Salong

Äger rum den 12 mars i Lund.
Salongen: Inbjudan har gått ut på tema "Det kreativa biblioteket och

biblioteksrummet", väntar på besked från inbjudna. Martin och Christian
håller i det hela. [Uppdatering 21/2: Jennie Gustafsson och Lisa Engström,
båda skribenter i senaste numret av bis kommer att delta. Martin modererar
samtalet.]

Medlemmar får ersättning för resa till årsmöte upp till 500 kr, billigaste
varianten.

Martin, Lena, Christian och Tobias kommer.
Smörgåslunch �xas av Skåne-falangen.
Lena skriver verksamhetsberättelse.

Biblioteksdagarna

Programmet är spikat, så där hann vi inte med. Christian kollar med Svensk
biblioteksförening angående posterutställning. Se punkten antirasistiska pro-
grammet. Lena och ev. Christian åker. Ev. också Tobias. Flyer �nns färdig
för BiS.

Andrea behöver ta med extraex. av tidskriften till årsmötet.
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Annat

Inget övrigt.

Bok & Bibliotek

Förslag från Ingrid: "Bibliotek för alla men inte allt � om urval, kvalité,
bredd och informationsfrihet". Förslaget diskuterades, kanske kunde man
lägga till e-boksutvecklingen som dimension på detta? Lena kontaktar Ingrid
och diskuterar vidare. [Uppdatering 21/2: Tyvärr kommer inte Ingrid kunna
dra i arrangemanget och ingen i styrelsen har heller möjlighet, så vi kommer
tyvärr inte kunna ha ett seminarium på Bokmässan i år.]

Tidskriften

Styrelsen var väldigt nöjda med bis utveckling. Tidskriften är �n och läsvärd.
Debatt inte så lätt när vi har så få nummer om året.

Tobias, Andrea och Balsam slutar i redaktionen efter 1/2016. Behöver
rekrytera nya redaktionsmedlemmar. Redaktionen försöker ordna en trä�
i samband med årsmötet. [Uppdatering 21/2: Redaktionen har efter detta
fått tillökning av två personer.]

Upphovsrättsfrågan

Martin har för redaktionen utrett upphovsrättsfrågan när det gäller tid-
skriftens 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 bild-upphovspersonernas 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 tid-
skriften, så att även bildmaterial i framtiden licensieras under CC BY-SA.
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Hemsidan, Twitter och Facebook

Det rullar på. OK arbetsdelning.
Tobias byter bild på Twitter och hemsidan.

Internationella solidaritetsfonden

I nuläget har vi fått in runt 24 000, så vi har redan klarat vårt mål för
insamlingen till Yafa Cultural Centers arrangemang under den palestinska
nationella läsveckan i april.

Christian kontaktar Svensk biblioteksförening om intresse av att bidra.
Styrelsen beslutade att vi betalar ut 3000 kr över för att täcka senare

inkomna betalningar.
Martin kontaktar Ibrahim på YCC om detaljer för utbetalning.
Mer info om hur pengarna använts kommer i kommande nummer av bis.

Det antirasistiska manifestet

Johanna och Tobias har jobbat med programmet, Anna har fått material av
dem.

Utifrån situationen idag i samhället beslutade styrelsen att rikta mani-
festet mer tydligt mot just antirasism, snarare än att också i manifestet driva
normkritik i mer bred mening.

Anna och Tobias jobbar vidare. Mål: utkast färdigt till årsmötet. Färdigt
senast till Biblioteksdagarna.

Övrigt

Facebook

Martin skriver om Facebook som kommunikationsform för arbetet med na-
tionell biblioteksstrategi, skriver under med styrelsen. Skicka till AB/Biblioteksbladet?

Motioner till Svensk biblioteksförenings årsmöte

Inga motioner.
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Mötet avslutas

Mötet avslutades. Nästa möte är årsmötet den 12 mars.
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