
Styrelsemöte föreningen BiS, Stockholm, den 19

november 2016

Möteslokal: Kulturhuset

Deltagande: Christian Forsell, Nick Jones, Lena Lundgren, Jakob Nylin Nilsson,
Martin Persson (adjungerad, redaktion), Ann Östman

1 Mötet öppnas

Till mötesordförande uts̊ags Lena Lundgren. Till mötessekreterare uts̊ags Jakob
Nylin Nilsson

2 Uppföljning av föreg̊aende protokoll

Föreg̊aende mötesprotokoll följdes upp. Mötet godkände protokollet och lade
det till handlingarna.

3 Ekonomin

Christian redogjorde för föreningens ekonomi. Besked ang̊aende Kulturr̊adsstöd
kommer den 15 december. Kulturr̊adets beslut är av stor vikt. Kulturr̊adsbidra-
get har till viss del täckt upp för ett minskat prenumerationsantal.

I och med dubbelnumret dröjer inbetalningarna för kommande år. Inga för-
nyelseavier skickas ut innan årets tredje nummer.

PlusGirots nya rutiner har enligt Christian fungerat bra.
Vid mötet fanns c:a 109 000 kr p̊a kontot hos PlusGirot och c:a 60 000 kr

p̊a kontot hos Nätverkstan.
Dubbelnumret kommer kosta mer än ett vanligt nummer, bland annat kom-

mer arvode att utg̊a för n̊agra bilder. Martin redogjorde för hur redaktionen
har hanterat erbjudanden tidigare, redaktionen har d̊a sagt nej, den här g̊angen
blev det en kommunikationsmiss. Mötet diskuterade vilka principer vi ska ha
för arvode. Det är viktigt att basen i tidskriften fortsätter att vara ideell. Det
är ocks̊a viktigt att bilderna h̊aller god kvalité.

I Kulturr̊adsansökan är 10 000 kr angivna för arvode. Vi har möjlighet att ge
arvode vid enstaka tillfällen. G̊angen bör vara att redaktionen förklarar varför
arvode behövs och att styrelsen godkänner.

Lena hade till mötet pratat med Mats Myrstener om varför vi hade f̊att en
faktura fr̊an Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) för v̊art arkiv där.
LO kräver allt mer självfinansiering och ARAB tar därför ut en avgift fr̊an
levande föreningar.
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Mötet diskuterade vilka arkivmöjligheter som finns men s̊ag f̊a alternativ
till ARAB. Föreningen hör hemma där, tillsammans med andra 60- och 70-
talsrörelser. Mötet ställde sig fr̊agande till varför det bara kommit en faktura
fr̊an ARAB och ingen information om förändringen.

4 Rapporter

4.1 Infobladet till medlemmarna

I slutet av september skickades ett informationsbladet ut till medlemmar och
enskilda prenumeranter om uteblivet nummer 3 och med en uppmaning till
intresserade att kontakta redaktionen. Det hade tyvärr inte gett n̊agot gensvar.

Mötet efterfr̊agade PDF:en för att kunna skriva ut informationsbladet och
dela ut det. Christian vidarebefordrade det till styrelsens e-postlista.

4.2 Övrigt

Inga övriga rapporter

5 Tidskriften bis

Redaktionen best̊ar för närvarande av sex personer. Fortfarande vore det bra
med n̊agon mer fast medlem i redaktionen men redaktionen kommer gärna i
kontakt med personer som kan tänkas vara intresserade. Förutsättningarna för
att rekrytera nya redaktionsmedlemmar diskuterades.

Martin berättade att dubbelnumret snart skickas ut för korrekturläsning.
Redaktionen är nöjda med numret. Det har en bra blandning av texter, b̊ade
nationella och internationella perspektiv, och det har fina illustrationer. Martin
berättade hade det hade varit roligt att göra ett tjockare nummer. Nummer 1
2017 blir n̊agot förskjutet i och med dubbelnumret.

Idéer kring tidskriften diskuterades. Bland annat diskuterades former för
att regelbundet f̊a material. Rapporter och uppsatser vore värdefullt att bevaka
och uppmärksamma. Teman för tidskriften kommer ocks̊a att diskuteras p̊a
årsmötet.

EBSCO vill indexera bis. Ett kontraktsförslag fr̊an EBSCO togs upp p̊a
mötet men det fanns vissa sv̊arigheter. Vi har inte möjlighet att skicka fysiska
exemplar och illustrationer och foton i tidskriften är inte inte fria att använda.
Jakob åtog sig att ta upp det med EBSCO.

6 Hemsidan med mera

Mötet konstaterade att hemsidan fungerar väldigt bra, det är lätt att navigera.
Närvaron i sociala medier fungerar ocks̊a bra men är för närvarande beroende av
ett f̊atal personer. Ann har f̊att access till Facebook-sidan och har börjat tänka
kring hur den kan utvecklas.

En tydligare koppling mellan bloggen och tidskriften diskuterades. Mötet s̊ag
det som en önskvärd utveckling.
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7 Internationella solidaritetsfonden

Det avslutade projektet i Palestina kommer att rapporteras i tidskriften. Lena
skickar tidskriften samt en mer formell rapport till projektets största bidragsgi-
vare.

Som framg̊ar även av föreg̊aende protokoll har v̊ar kontaktperson i Palesti-
na, Ibrahim, har hört av sig ang̊aende ett fortsatt samarbete. Gunilla Lundgrens
projekt med ett barnboksbibliotek i Bukarest är en annan möjlighet vi har disku-
terat. Martin berättade att nätverket Librarians and Archivists with Palestine
(LAP) kommer att starta upp i Sverige, det är en annan möjlighet för att arbeta
med Palestina.

Den internationella fonder behöver ett tydligt ändam̊al. Det är inte s̊a br̊at-
tom att bestämma dess inriktning. Mötet beslutade att avvakta ett svenskt
LAP-nätverk. Martin svarar Ibrahim.

8 Kommande verksamhet

8.1 Nationell biblioteksstrategi

Även vid detta möte diskuterades Nationell biblioteksstrategi. Den text kring
Nationell biblioteksstrategi vi diskutera p̊a föreg̊aende styrelsemöte publiceras i
dubbelnumret 3-4. De nya synpunkter som kom fram p̊a föreg̊aende styrelsemöte
och andra synpunkter fr̊an styrelsen f̊ar bli ett nytt dokument, ett komplement
till BiS-veteranernas text.

Manusstopp för nästa nummer av tidskriften är 19 februari. N̊agon ur sty-
relsen bör skriva ihop synpunkterna till dess.

Vi har till efter årsmötet p̊a oss att lämna synpunkter p̊a förslaget till na-
tionell biblioteksstrategi. Vi kommer att ta upp fr̊agan p̊a årsmötet.

8.2 Salonger

Lena och Barbro Bolonassos anordnar en salong i Stockholmsomr̊adet efter jul-
och nẙarshelgerna. Vi diskuterade möjligheten att göra ett specialutskick till
medlemmar i Stockholms län. Alla styrelsen kommer åt adresserna via inlogg-
ningen till Nätverkstan, s̊a ett s̊adant utskick är fullt möjligt att göra.

I Sk̊ane finns ingen salong planerad däremot var pubkväll för redaktionen
och andra planerad redan innan styrelsemötet.

8.3 Årsmötet 11 mars 2017

En lokal i ABF-huset är bokat för årsmötet. Vi behöver en inledningstalare för
den öppna delen. Om vi inte hittar n̊agon behöver vi ett annat upplägg. Lena
åtog sig att höra sig för med t.ex. Malin Ögland. Christian redoviserar bokslutet.
En verksamhetsberättelse behöver skrivas, sist var det Lennart Wettmark som
skrev den, vi kan utg̊a fr̊an samma form.

8.4 Övrigt

8.4.1 Biblioteksdagarna

Vi kommer medverka med reklam för tidskriften, roll-up:en och infobladet.
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8.4.2 Bok & Bibliotek

Ett seminarium om fristadsförfattare och bibliotekens roll är fortsatt ett intres-
sant tema. Ann kollar med Sandviken och andra kommuner igen. I första hand
vill vi anordna ett seminarium, i andra är en programpunkt i Svensk Biblioteks-
förenings monter tänkbar.

Al Kagan kommer till Stockholm 19 - 21 maj och kommer träffa Lena och Barbro
Bolonassos.

9 Översyn av stadgarna

Stadgarna diskuterades, bland annat punkten som beskriver hur redaktionen
fungerar. Jakob fortsätter med översynen i samr̊ad med redaktionen.

10 Val av valberedning

Tobias Willstedt tillfr̊agas. Mötet hade inga andra förslag.

11 Övrigt

Föreningens logotyp efterfr̊agades. Martin tog p̊a sig att skicka ut den till sty-
relsen.

12 Mötet avslutas

Mötet avslutades. Tid för nästa möte bestäms via e-post.

Vid protokollet

Jakob Nylin Nilsson
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