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Martin Persson

Närvarande: Andrea, Lena, Lennart, Christian, Johanna, Petter och Martin.

1 Mötets öppnande

Mötet valde Lena till ordförande och Martin till sekreterare.

2 Rapporter

Vi gick igenom vad vi gjort på sistone.

2.1 Biblioteksdagarna

BiS deltog på Biblioteksdagarna på utställningsplats med en plansch om BiS
antirasistiska manifest. Dessutom hade vi med kopior av vårt antirasistiska
manifest, för vilket det fanns ett stort intresse. Placeringen för utställare
var inte idealisk. Tyvärr �ck vi inte med vår programpunkt om bibliotekens
arbete med antirasism, trots högaktuellt ämne. Nästa år är Biblioteksdagarna
i Umeå, men vi vet inte hur upplägget ser ut ännu. Vi bevakar för att hålla
oss framme för eventuell medverkan då.

2.2 Bokmässan

Andrea, Lennart och Ingrid A. var på Bok- och bibliotek. Vi hade
varken seminarium eller monter i år, men väl ett pinfärskt bis-nummer
som exponerades i kulturtidskriftsmontern. Vi vet inte hur många nummer
som gick åt i och med att vi inte fått redovisning från Nätverkstan än.
Re�ektioner på seminarier, bland annat ett om mediaurval, är att vänta i
kommande bis.
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2.3 Skåne

Aktiva i Skåne har haft ett öppet medlemsmöte. Tyvärr var det skral
uppslutning, trots intresse på våra kanaler i sociala medier. Ett nytt möte
är planerat, med lite tydligare annonserat program. Det planeras också en
BiS-fest i Malmö. Vi pratade om att arbetsgrupper kring speci�ka aktiviteter
kan vara ett bra sätt att få medlemmar att engagera sig.

3 Ekonomi

Västsahara-insamlingen är nu avslutad. Årsmötet har beslutat att vi ska
använda det sista av de insamlade pengarna till att köpa bilderböcker
och böcker med spökhistorier till Västsahara, genom Monica Zak. Det är
cirka 40 000 kr, och vi bestämde att fördela dem hälften-hälften till spök-
respektive bilderböcker. Lena kontaktar Monica Zak, som ombesörjer det
hela. Förlaget Dar al Muna fakturerar i sin tur BiS.

Nya medlems- och prenumerationsavgifter gäller för nästa år. Avier har
börjat gå ut med de nya avgifterna.

Christian meddelar att föreningen för tillfället har cirka 61 000 kr i
kapital, med årets sista bis-nr kvar att betala. Det är en stadig men
något långsam uppgång vad gäller medlemmar och prenumerationer. Vi
får se reaktionerna på nya avgifter och det senaste numret, som har en ny
layout. Vi väntar också på besked från Kulturrådet angående vår ansökan
om produktionsstöd. Vi kan ge ut tidskriften åtminstone ett år till även om
vi inte skulle få extra medel, men sedan är det osäkert.

4 Tidskriften bis

Martin och Andrea presenterade det senaste numret, som har en ny layout
skapad av Linus Mannervik. Styrelsen riktar ett stort tack till Linus, liksom
till Anna Hallberg som tidigare tagit initiativ till förnyelse av tidskriften.

Mindre synpunkter på layouten dryftades, Martin och Andrea tar med
till sättning av kommande nummer.

Vi beslutade att den nya loggan för bis även ska användas för Föreningen
BiS, dock med justering till versala B och S, som är praxis att skriva när
man avser föreningen.

En viss osäkerhet kring Globalarkivets verksamhet togs upp, Martin
undersöker till nästa nummer.

2



Vi diskuterade teman till kommande nummer, till exempel läsning och
klass, kvalitet, med mera.

5 Hemsida och blogg

Ingrid A. och Mats M. är i princip ensamma om att skriva på bloggen.
Martin efterlyser �er skribenter till bloggen, bland annat på styrelselistan.

Lena uppdaterar hemsidans Västsahara-sidor.

6 Årsmöte 2014

Vi beslutade att förlägga årsmötet till den 15 mars, i Stockholm.
I samband med årsmötet ska vi försöka anordna en öppen diskussion om

bibliotekspolitik med representanter från oppositionspartierna (S), (V) och
(Mp). Christian kollar med ABF om möjlighet till samarr., kanske kan vi
vara på ABF-huset. Spelbomskan är också ett alternativ.

Redaktionen �xar kallelse i kommande bis, som inkluderar förslag till
dagordning.

Alla medlemmar kan ansöka om reseersättning på max 400 kr för att
ta sig till årsmötet, samma gäller för styrelsen. Ersättningen utbetalas
retroaktivt.

7 Verksamheten

BiS anordnar en salong i Stockholm den 17 november på temat Biblioteksmakt.
Anders Ericson och Mikael Böök kommer att tala i ämnet, Lena inleder och
modererar.

Vi tog upp möjligheten att göra utskick till medlemmar via e-post.
Christian sammanställer en lista med medlemmar e-postadresser.

Lena kommer åka till Biblioteksdagarna 2014 med ett annat projekt. BiS
skulle vilja göra något om bibliotekspolitik, till exempel ett seminarium. Vi
får återkomma till det.

I Skåne planeras en BiS-fest som ett sätt att fånga upp medlemmar och
blivande medlemmar.

Vi bör fortsätta bevaka e-boksfrågan kommande år, är möjligt att det
kommer hända en hel del där.

Det fanns önskemål om att göra en kampanjsida om bibliotekspolitik
inför valet 2014, med löpande granskning och kritik. Petter åtar sig att
börja spåna på detta.
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Medverkan på politikerveckan i Almedalen sommaren 2014 diskuterades
också.

8 LL-förlaget

Det hade kommit ett förslag på att BiS borde göra ett kritiskt uttalande
med anledning av de föreslagna nedskärningarna på Centrum för lättläst. Vi
ansåg oss inte veta tillräckligt för att göra ett uttalande, men Lennart skulle
undersöka och skriva något kort om det.

9 Klass

Vi får inte glömma bort att hela tiden ha med oss klassperspektivet i det vi
gör, enades vi om.

I Huddinge utreder biblioteken möjlighet till resursfördelning efter
socioekonomisk status i olika områden, så att resurser kan sättas in där
de behövs mest. Vi ska fråga Nick Jones, som arbetar med detta, om han
vill skriva något om det i bis.

10 Mötets avslutande
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