Styrelsemöte, föreningen BiS den 6 maj 2015

Närvarande: Tobias Willstedt, Lena Lundgren, Christian Forsell, Andrea Hofmann, Anna Hallberg
(per telefon) och Martin Persson (anteckningar)
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Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare

Lena valdes till mötesordförande, Martin till sekreterare.
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Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte (den 17 januari) lästes upp och kommenterades.
BiS har deltagit med bokbord på Botkyrka internationella bokmässa. Bra att vi var där, roligt
sammanhang. Många intresserade av BiS.
Rapport från aktiviteter på Biblioteksdagarna så här långt: Pubhänget på Bishop’s Arms blev
en trevlig kväll som samlade cirka 20 personer, både medlemmar och blivande sådana. BiS affisch
med det antirasistiska manifestet hänger uppe på affischutställningen, och det har också funnits
tidskrifter och informationsblad i anslutning.
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Uppföljning årsmötet

Årsmötet gav styrelsen ett antal konkreta punkter att arbeta med framöver. De gicks igenom punkt
för punkt.

Uppdatering av informationsmaterial
Det generella informationsbladet om BiS ska uppdateras och publiceras på hemsidan. Christian och
Martin åtog sig att göra ett textunderlag som de skickar ut på styrelselistan för godkännande. Linus,
som formger bis, kan förhoppningsvis stå för den grafiska formgivningen av informationsbladet.
Klart före midsommar.
Den befintliga affischen med det antirasistiska manifestet ska uppdateras, Tobias och Johanna
ser över programmet, Martin kollar med Linus om formgivning även här.
Utöver detta ska vi göra en generell informationsaffisch. Styrelsen beslutade att göra en roll-up,
klar till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Den ska innehålla en uppdaterad BiS-logga, texten
Biblioteksdebatt från vänster och kanske någon bild. Martin tog på sig att undersöka om Balsam,
bildredaktör för bis, och Linus kan samarbeta kring ett tryck för roll-up.
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Deltagande på Botkyrka internationella bokmässa och Biblioteksdagarna i Lund
Styrelsen konstaterade att vi deltagit i båda dessa arrangemang enligt uppdrag från årsmötet.

Programpunkt på Socialistiskt forum i höst
Det är fortfarande ganska långt kvar till Socialistiskt forum, men styrelsen börjar fundera på tema
för en programpunkt. Tobias bevakar anmälan.

Se över underhåll av Facebook- och Twitter
Se egen punkt nedan.

Geografisk spridning och kontaktpersoner för medlemsrekrytering
Styrelsen återkommer till frågan på mötet i augusti.

Arrangemang på Bokmässan
BiS har ett seminarium på Bok- och biblioteksmässan, på temat Folkets bibliotek och professionens
ansvar. Det är ett samarrangemang med Biblioteksvännerna i Biskopsgården och Folkbibliotekens Vänner i Göteborg. Medverkar gör Randi Myhre och Gülüzar Tuna (Biblioteksvännerna
i Biskopsgården), Olivera Djudja (bibliotekschef Biskopsgården), Ewa Skogslund (bibliotekarie
Rosengård) och Ulla Forsén (Folkbibliotekens vänner). Styrelsen riktar sitt tack till Ingrid Atlestam,
utan henne hade inte arrangemanget blivit av.

Synlighet i tidningar
Styrelsen bordlade frågan, ska vara med anledning av att vi har något särskilt att diskutera/debattera.

Årsmöte på annan plats än Stockholm inklusive offentligt program
Styrelsen återkommer till frågan, fortfarande långt kvar.
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Verksamhet 2015

Till Bokmässan är alltså en programpunkt klar, seminariet Folkets bibliotek och professionens ansvar.
Vi ska också se till att delta med tidskrifter i kulturtidskriftsmontern. Vi får återkomma till vilka
från BiS som deltar, och det praktiska med biljetter och material. Tidskriften kommer i vanlig
ordning ha möjlighet till pressleg.
Styrelsen diskuterade en salong i Malmö/Lund till hösten, som ska ha utgångspunkt i bis 3/2015,
med tema det kreativa biblioteket. Christian och Martin arbetsgrupp, som också kan engagera andra
aktiva i Skåne.
Deltagande på Socialistiskt forum, vi funderar på tema för programpunkt och tar upp frågan
igen på nästa möte.
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Facebook- och Twitter

BiS sidor på plattformarna Facebook och Twitter behöver underhållas bättre. Lena tog på sig att
höra med Lennart om han kan ta en mer aktiv roll på Facebook. Annars är Anna reserv. Tobias
håller lite koll på Twitter.
Redaktionen ansvarar för att förse redaktörer i sociala medier med information kring bis, till
exempel information om nytt nummer och kommande teman.
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Tidskriften

Arbetet med bis diskuterades. Redaktionens arbete rullar på. Kommande teman är det kreativa
biblioteket (3/2015) och biblioteksrummet (4/2015).
Linus har föreslagit ett tjockare papper i omslaget, men styrelsen beslutade att det inte är
prioriterat i nuläget.
I augusti är det åter dags för ansökan om produktionsstöd hos Kulturrådet. Martin, Andrea,
Christian och Ellen skriver ansökan även detta år.
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Internationella solidaritetsfonden

BiS har genom Librarians and Archivists with Palestine fått förslag på ett mål för en insamling i
Palestina, att sponsra Yafa Cultural Center så att de kan delta i den palestinska läsveckan nästa år.
Martin kollar vidare detaljer med LAP, bland annat insamlingstext och målsumma för insamlingen.
Styrelsen diskuterade olika sätt att samla in pengar utöver bössa och plusgiro. Christian
undersöker om BiS kan skaffa till exempel Swish.
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Ekonomi

Christian rapporterade om det ekonomiska läget, som ser bra ut. Vi har i nuläget ca 150 000 kr på
kontot, men också kommande utgifter för tryck och distribution av bis.
Prenumerationer och medlemskap dippade något mellan 4/2014 och 1/2015, men nu har nya
anmälningar kommit in, så de kanske är på väg uppåt igen.
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Övriga frågor

Svensk biblioteksförening
Vi diskuterade BiS relation till Svensk biblioteksförening.

Styrelsens arbete
Styrelsen kunde konstatera att det nu fungerar bättre med e-postkommunikationen. Vi svarar bättre
och uppdelningen i separata styrelse- och medlemslistor fyller sin funktion. På styrelselistan bör vi
svara även om vi inte tycker något särskilt, som en bekräftelse på att vi tagit del av mailet.
Den här gången kom kallelse och dagordning till styrelsemötet ut väldigt sent, så det kan vi
förbättra. Styrelsen bestämde att kallelse och dagordning ska komma senast en vecka innan mötet.
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Vi beslutade att marknadsföra den nya medlemslistan på hemsidan och i tidskriftens nästa
nummer, samt på Facebook.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades. Nästa möte är den 29 augusti i Stockholm. Lena är sammankallande.
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