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1. Föregående mötesprotokoll 
 
Vi går igenom föregående mötesprotokoll.  
Ann har fått administratörsbehörighet till facebook och är intresserad av en fortsatt 
diskussion om JO-besluten.  
Vi konstaterar att Martins kommentar i Biblioteksbladet om partiernas bibliotekspolitik blev 
väldigt bra. 

2. Tidskriften nuvarande nummer (2018:02) 
 
Arbetet med det nuvarande numret har gått bra och vi är nöjda med det vi producerat hittills. 
Numret innehåller en bra blandning med olika sorters texter. Redaktionen arbetar just nu 
med korr nummer två.  

3. Tidskriften kommande nummer 
 
bis 2018:03 har manusstopp 16 augusti. Vi diskuterar uppslag till texter. 

4. Hemsidan och sociala medier 
Arbetet med hemsidan flyter på bra. 
Tobias kommer lägga upp minst tre texter från bis 2018:02 på hemsidan. 
 
Vi ser även att BiS facebooksida fungerar bra. Charlotte gör uppdateringar då och då. 
Stellan och Ida har gått in och bevakat.  

5. Nyhetsbrevet 
Tobias har skickat ut ett utkast, som styrelsen ställer sig positiv till. Nyhetsbrevet skickas ut 
strax efter att nästa nummer av tidskriften kommer. 



6. GDPR-status 
Vi har gjort ett arbete med GDPR. BiS har numera en policy för hantering av personuppgifter 
i sitt register. Tobias har även gjort uppdateringar på hemsidan för att uppfylla GDPR:s krav.  
Martin har mejlat en fråga till tryckeriet om förändrade rutiner med anledning av GDPR men 
har ännu inte fått svar. 

7. Övriga frågor 
Hur får man med goda ideer i tidskriften? 
Ann undrar hur man gör om man får ett bra uppslag till tidskriften. Skicka ett mejl till 
styrelsen är väl det allra enklaste, eller lägga upp förslaget på bisredaktionens wiki. 

8. Nästa möte 
Nästa möte blir runt deadline för nästa nummer. Deadline är 16 augusti. Förslagsvis har vi 
möte helgen 11 och 12 augusti. Martin tar på sig att göra en doodle. 
 


