Styrelsemöte föreningen BiS, Stockholm, den 10
september 2016
Möteslokal: Kulturhuset
Deltagande: Christian Forsell, Lena Lundgren, Jakob Nylin Nilsson, Charlotte
Högberg (adjungerad punkt 4 och 7.2)

1

Mötet öppnas

Lena Lundgren utsågs till mötesordförande och Jakob Nylin Nilsson till mötessekreterare. Den föreslagna dagordningen godkändes.
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Uppföljning av föregående protokoll

Inget fanns att följa upp från föregående protokoll.
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Ekonomin

Det senaste styrelsemötet var i maj och ekonomin har stått stilla under sommaren. Christian berättade om PlusGirots ändrade rutiner. Det kommer att
innebära något mer arbete för kassören. En annan ändring hos PlusGirot är att
de kommer att ta ut en avgift per transaktion istället för per kalenderår.
Nummer 3 och 4 av tidskriften kommer att ges ut som ett dubbelnummer.
Förnyelseavier skickas ut efter det näst sista numret. Dubbelnumret kan därför,
beroende på när det ges ut, få konsekvensen att vi får dubbla prenumerationsintäkter nästa år och inga det här året.
Martin och Christian har skickat ansökan till Kulturrådet om tidsskriftsstöd.
Besked brukar ges innan jul.
Det har kommit en räkning från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för det
arkiv som föreningen har där. Lena skriver till Mats Myrstener och frågar om
varför föreningen har fakturerats och vilka villkor som gäller.
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Tidskriften bis

Charlotte deltog i mötet via telefon och berättade om utmaningar för redaktionen och planer för tidskriften. 14 december är planerat utgivningsdatum för ett
dubbelnumret 3-4 vilket skulle innebära att det behöver skickas till tryck 30/11
och att manusstopp i så fall blir 1/11.
Hur Kulturrådet ser på dubbelnummer togs upp. Vi bör planera för fyra
nummer 2017.
Redaktionen behöver fortfarande bli fler för att klara arbetsbördan. Redaktionen har tagit fram ett informationsblad som vi ska skriva ut och skicka till
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individuella medlemmar och prenumeranter. En kortare text behöver formuleras
för att skickas ut till e-postlistorna BIBLIST och Skolbib och för att spridas i
sociala medier, redaktionen formulerar den texten.
Christian åtog sig att beställa adressetiketter från Nätverkstan och att skriva ut informationsbladet på dubbelsidig A4. Eventuellt erbjuder Nätverkstan
tjänsten att göra utskicket, Christian kontrollerar det. Utskicket medför vissa
kostnader, men mötet godkände det och på det senaste årsmötet noterades att
tidskriften gärna får kosta mer. Nätverkstan meddelar PrenNet och LM Info om
dubbelnumret.
En särskilt utskick kommer att göras till bibliotek. Martin och Christian
ansvarar, se föregående styrelsemöteprotokoll.
Texter till kommande nummer diskuterades. Lena kommer skriva en rapport
om Palestina-projektet. Vi har fått många fina bilder att använda i tidskriften.
En rapport måste även skickas till de största bidragsgivarna. Statistik är ett
kommande tema, vi hoppas på att kunna intervjua Nick om arbetet i Huddinge.
Vi noterade att Christian sitter med i Svensk biblioteksförenings expertnätverkt
för statistik.
Nationell biblioteksstrategi är en diskussion som givetvis bör avspeglas i
tidskriften. Mötet diskuterade hur tidskriften kan spegla och bidra till den pågående debatten. Först 2019 ska ett förslag redovisas så diskussionen kommer
vara aktuellt i tidskriften en längre tid.
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Hemsidan med mera

Ann Östman är den styrelsemedlem som är mest aktiv i sociala medier och
närvarade inte vid mötet, vi valde därför att skjuta upp frågan till kommande
styrelsemöte.
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Nationell biblioteksstrategi

Lena rapporterade om den helg 14 BiS-veteraner hade på Forsviks vanDrarhem
då de arbetade fram en text med synpunkter kring nationell biblioteksstrategi.
Lena hade skickat ut veteranernas text till styrelsen innan mötet.
Under mötet diskuterade vi bland annat följande punkter:
Gemensamt lånekort Vi ser klara fördelar, men även en del svårigheter. Vi
vill att frågan utreds.
E-resurser för yrkesverksamma Tillgången till e-resurser ser olika ut i olika
landsting. Det är en fråga som en nationell biblioteksstrategi bör behandla.
Hur ser det ut för andra yrkesgrupper?
Dewey Vad kommer det att innebära att fler folkbibliotek lämnar SAB till
förmån för Dewey?
Katalogpostförsörjning för mångspråk Hur ska kan det säkerställas att
mångspråk katalogiseras när fler folkbibliotek går in i LIBRIS?
Digitala barnbibliotek Barnboksappen Bibblix drivs inte nationellt och Barnens bibliotek drivs av en person. Barnperspektiv är en nationell strategisk
fråga.
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Olika roller Ett klargörande kring vilka roller KB, Kulturrådet respektive SKL
ska ta behövs i en nationell biblioteksstrategi.

7
7.1

Kommande verksamhet
Socialistiskt forum

Föreningen var tyvärr för sent ute gällande Socialistikst forum i år. I och med
att Tobias Willstedt inte finns med på någon e-postlista skedde en miss i kommunikationen.
Socialistiskt forum har visserligen ett tema varje år men det brukar rymmas
mycket inom det. Mötet uttryckte en vilja att arbeta med samma tema nästa
år: fristadsförfattare.

7.2

Salonger

Ambitionen är att anordna två salonger, en i Stockholm och en i Skåne. Lena
tog på sig att ordna salongen i Stockholm. Vi diskuterade möjliga platser samt
kom fram till att en vardagskväll är mest lämpad. Temat kommer givetvis vara
den nationella biblioteksstrategin, och upplägget kommer att vara en öppen
diskussion.
En möjlig salong i Skåne diskuterades med Charlotte över telefon. En pubkväll har varit planerad för medlemmar i Skåne och eventuellt kan den utökas
till något alongliknande.

7.3

Årsmötet

Kallelse till årsmötetet ska finnas med i dubbelnumret 3-4. Vi bestämde att hålla
årsmötet den 11 mars kl. 11-17. Vi kontaktar ABF-huset om lokal. Vi bestämde
att Lena ska skriva kallelsen.
Det är en vakant plats i valberedningen och på det senaste årsmötet gavs
styrelsen i uppdrag att hitta någon till den platsen. Vi kunde inte på mötet
hitta något lämpligt namn. Jakob åtog sig att per e-post fråga övriga styrelsemedlemmar om de känner till någon som är lämplig för uppdraget.

7.4

Internationella solidaritetsfonden

Styrelsen kan inte ta beslut om vad vi ska göra med fonden, det bör årsmötet
göra, men vi behöver lägga ett förslag till årsmötet.
Vår samarbetspartner i Palestina har uttryckt en önskan om fortsatt samarbete. Det är ett alternativ. Om vi ska fortsätta på det spåret bör vi dock ställa
krav på hur pengarna används.
Gunilla Lundgren arbetar med ett slags barnboksbibliotek i Bukarest och
ska bland annat ge ut en pekbok. Hennes arbete riktar sig mot romer. Att
stödja henne är ett annat alternativ. Det finns klara fördelar med att ha en
svenskspråkig kontakt var vi överens om på mötet.
Jakob åtog sig att per e-post fråga övriga styrelsemedlemmar hur de ställer
sig till de olika alternativen. Vi tar även upp det på nästa styrelsemöte.
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Översyn av stadgarna

Stadgarna ska ses över. Jakob åtog sig att göra det och sedan får övriga styrelsemedlemmar komma med synpunkter.
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Mötet avslutas

Då vi bara var tre närvarande på mötet bestämde vi att skicka ut förslag på
tider till övriga styrelsen. Efter en e-postkonversation bestämdes 19 november.
Nästa möte: 19 november kl. 11, Kulturhuset, Stockholm.
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Jakob Nylin Nilsson
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