Styrelsemöte föreningen BiS, Stockholm, den 29
maj 2016
Möteslokal: Kulturhuset
Deltagande: Christian Forsell, Nick Jones, Lena Lundgren, Jakob Nylin Nilsson,
Martin Persson (adjungerad punkt 6), Ann Östman
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Mötet öppnas

Lena Lundgren utsågs till mötesordförande och Jakob Nylin Nilsson till mötessekreterare.
Styrelsens arbetssätt lades till under punkten Övrigt, därefter godkändes dagordningen.
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Konfirmering av det konstituerande mejlsammanträdet

Ett konstituerande styrelsemöte hölls vecka 14 per mejl. Det justerade protokollet hade inte skickats ut till alla. Lena lovade att göra det.
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Uppföljning av föregående protokoll

Föregående protokoll (bortsett från det konstituerande mejlsammansträdet) var
årsmötesprotkollet. Den internationella fonden, Kommande verksamhet, Översyn av stadgarna och Nationell biblioteksstrategi var punkter som årsmötet hade
gett styrelsen i uppdrag att arbeta med. Samtliga fanns med som egna punkter
i styrelsemötets dagordning.
Årsmötesprotokollet gav också styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare person till valberedningen. Barbro Bolonassos är nu ensam i valberedningen. Mötet
diskuterade några tänkbara namn men beslutade att ta upp frågan på nästa
styrelsemöte.
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Ekonomin

Christian redogjorde för föreningens ekonomi. Vid årsskiftet tappade vi ett antal
prenumeranter och antalet prenumeranter är fortfarande färre nu än vad det
var i slutet av föregående år. Utan tidskriftsstödet skulle vi gå 10 000 kr minus.
Tidskriftsstödet söks i början av hösten.
PlusGirot har ändrat sina rutiner för kontoutdrag. Christian funderar hur
det kan hanteras för att inte tappa kollen på de småbetalningar som går till
Internationella fonden.
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5
5.1

Rapporter
Biblioteksdagarna

Ann, Christian och Lena hade varit på Biblioteksdagarna och redogjorde för det.
Roll-up:en var med och gjorde att föreningen syntes bra. Vid BiS bord fanns
tidskrifter, Det antirastistiska manifestet och informationsbladet. Tidskrifterna
gick åt och det hade varit bra att ha med fler. Biblioteksdagarna är ett viktigt
forum för BiS att synas i.

5.2

Det antirasistiska programmet

Linus som layoutar tidskriften hade tackat nej till att layouta det antirastisktiska
manifestet. Styrelsen beslutade att manifestet kan distribueras så som det ser ut
nu, dock uppmanades samtliga styrelsemedlemmar att läsa igenom manifestet.
Manifestet är antaget av årsmötet, men eventuella synpunkter är ändå viktiga.
Manifestet behöver marknadsföras på något vis. En idé som togs upp redan
på årsmötet är att skriva en artikel om det i BBL. Mötet tyckte att det är bra
om någon som kan materialet skriver artikeln. Lena åtog sig att fråga Anna
Hallberg om det.
Mötet diskuterade också hur manifestet kan komma in i biblioteksvardagen.
Nick lyfte frågan om tjänsteskrivningar utifrån manifestet.

5.3

Övrigt

Inget övrigt fanns att rapportera
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Tidskriften bis

Martin Persson från redaktionen deltog under den här punkten via telefon.
Christian och Martin klargjorde att se nummer som KB saknade nu är skickade dit.
Lennart Wettmark kommer att avgå som ansvarig utgivare. Till nästa årsmöte behövs ett förslag på ny ansvarig utgivare. Styrelsen skickade med den
frågan till redaktionen.
Martin berättade att ( nummer två går till tryck i början av juni. Temat
är Språk och alla är väldigt nöjda med numret. Det är fortfarande något få
personen i redaktionen. Arbetsbördan blir hög.
Mötet diskuterade hur vi kan värva personer till redaktionen. Alla uppmanades att tipsa eventuella lämpliga personer. Nya redaktionsmedlemmar bör ha
en idé om en riktning för tidskriften, men mötet var ändå inne på att skriva
något slags upprop för att hitta personer.
Nummer tre av tidskriften kommer att handla om statistik. Nick berättade
om det arbete med statistik som har gjorts i Huddinge. Den 8 juni hålls ett seminarium kring biblioteksstatistik i Huddinge. Det borde bevakas för tidskriftens
räkning. Redaktionen försöker få tag i någon som kan skriva.
Nummer fyra kommer att avhandla Det uppsökande biblioteket. Redaktionen
har som ambition att arbeta med två nummer parallellt.
Ingen från redaktionen ingår i styrelsen och därför är det viktigt att kommunikationen mellan styrelse och redaktion fungerar. Mötet beslutade att en
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redaktionsmedlem adjungeras även till kommande styrelsemöten. Mötet beslutade även att såväl styrelsemedlemmar som redaktionsmedlemmar ska finnas på
båda e-postlistorna. Martin ser till att listorna stämmer.
Marknadsföringen av tidskriften togs upp. En marknadsföringsdrive mot bibliotek har diskuterats tidigare och är fortfarande aktuellt. Martin och Christian
kommer att sammanställa texter och skicka till bibliotek.
Nick tog upp att bis görs av och för personer med bibliotekskompetens till
skillnad från BBL. Tidskriften bis är väldigt tydligt förankrad i bibliotekens
verklighet och det kan vara en aspekt att lyfta fram i marknadsföringen.
Clarté har hört av sig till redaktionen och frågat om möjligheten till utbytesannonser. Styrelsen är mycket positiv till det.
Vi vill vara med i kulturtidsskriftsmontern under Bok & Bibliotek. Det är
också ett sätt att visa Kulturrådet att vi gör något. En inbjudan har kommit
till tidskriftsmejl och vidarebefordras till styrelsemejlen.
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Hemsidan med mera

Föreningen har en hemsida, en Facebook-sida och ett Twitter-konto. Hemsidan
fungerar bra, men närvaron i sociala medier kan utvecklas. I och med den nya
styrelsen finns fler Facebook-användare i styrelsen.
Vid nästa styrelsemöte ska vi försöka ta fram en policy kring hur vi vill
använda Facebook.
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Läsfestivalen på Västbanken och den internationella fonden

Det har varit svårt att få fram rapporten från läsfestivalen, Martin har påmint.
Så fort vi får den ska vi se till att den översätts. En bekräftelse på betalningen
har vi däremot fått sedan tidigare, och den är översatt.
Lena skriver till Sven Nordqvist.
När vi har fått rapporten översatt måste projektet beskrivas i tidskriften,
därefter är det avslutat.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta ett nytt projekt att samla in
pengar till. Mötet hade inget förslag. Jakob frågade hur tidigare projekt hittats.
Styrelsen fortsätter att söka efter ett bra ändamål för den internationella
fonden. Små bidrag till fonden kommer in successivt även när vi inte har något
aktivt projekt.

9
9.1

Kommande verksamhet
Socialistiskt forum

Brukar hållas i november. Tobias Willstedt bevakar det för BiS räkning.

9.2

Salong

Styrelsen beslutade att försöka hålla salonger kring frågan om nationell biblioteksstrategi. Ambitionen är att hålla en salong i Göteborg, en i Skåne och en
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i Stockholm. En salong på det här temat är helt beroende av ett underlag, se
punkten Nationell biblioteksstrategi längre ned.
Med ett bra underlag skulle salongerna kunna hållas andra hälften och hösten. Första numret 2017 av tidskriften skulle kunna bli ett diskussionsnummer.
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Översyn av stadgarna

Stadgarna ska ses över så att de stämmer med verkligheten. Mötet gav i uppdrag
åt Christian göra ett förslag som styrelsen kan ta ställning till.
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Nationell biblioteksstrategi

Mötet diskuterade olika aspekter av nationell biblioteksstrategi. En viktig aspekt
för föreningen är bibliotek i samhälle, det vill säga att en strategi givetvis måste
beakta det samhälle som biblioteken är del av, en strategi borde inte behandla
biblioteksdetaljfrågor.
För att föreningen ska få någonting att börja med kommer Lena prata med
de BiS-veteraner som kommer träffas i augusti.
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12.1

Övrigt
Styrelsens arbete

Mötet beslutade att styrelsen kommer att ha två träffar per termin. Om det
är möjligt kommer vi försöka lägga träffarna i samband med salonger. Löpande
frågor avhandlas per mejl.
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Mötet avslutas

Nästa möte: lördag 10 september kl. 11, Kulturhuset, Stockholm. Lena skriver
dagordningen.
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Jakob Nylin Nilsson
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