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1. Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående mötesprotokoll.

2. Tidskriften nuvarande nummer (2018:03)
Arbete pågår. Vi har fått in majoriteten av alla texter och det ser bra ut.
Martin har precis gjort en layout-skiss i arbetet med nuvarande nummer.
Vi saknar en del illustrationer än så länge.
Första korrektursrundan pågår nu. Andra korrektursrundan troligtvis i slutet på v.35, men vi
får stämma av detta med Linus.

Överupplagan
Christian får idag en stor kartong med överex. Kan vi dela upp den mellan orterna? Vi
kommer överens om att Ida ska ta 20 ex till Umeå och Tobias tar 20 ex till Stockholm.
Christian ordnar detta.

3. Tidskriften kommande nummer (2018:04)
Utgivningsplan 2018:04
Manusstopp Till tryck
4-2018

9 nov 6 dec 18 dec

Vi diskuterar uppslag till innehåll.

I brevlådan

4. Hemsidan och sociala medier
Lena återkommer med en inbjudan till BiS veteranträff för spridning genom hemsida och
sociala medier.I övrigt inget särskilt att ta upp just nu. Tobias jobbar på.

5. Nyhetsbrevet
Vårt första nyhetsbrev skickades ut i juni.
160 prenumeranter på nyhetsbrevet i dagsläget. De flesta av dem är inte medlemmar i bis.
Vi diskuterar när nästa nyhetsbrev ska skickas ut och vi kommer överens om att bäst tillfälle
är i samband med valet.

6. Nästa möte
Söndag 28 oktober klockan. Vi återkommer med mer exakt tid på dagen. Martin skickar ut
en doodle på styrelselistan för att sätta exakt tid.

7. Övriga frågor
Prenumerations- och medlemskapssiffror
Vi har inga aktuella siffror.

Littfest Umeå 2019
Vi ska anmäla oss till deltagande på Littfest i Umeå. Vi vill gärna undersöka ett samarbete
med Pilgatans bokcafé. Ida går vidare med anmälan tillsammans med kamrater i Umeå.

Releasefest
Vi har länge haft funderingar på att göra en releasefest eller en större sammankomst i
samband med att vi släpper nummer. Kanske till littfest i Umeå? Ha festen på pilgatans
bokcafe?

Bokmässan 2018
Vi ska skicka tidskrifter till bokmässan. Christian ansvarar.

Ansökan Kulturrådet
Christian och Martin ses imorgon 20 augusti för att skriva ansökan till kulturrådet för stöd till
tidskriften.

Utbildningarna
Hur kommer vi in på utbildningarna? Kan vi ha ett temanummer om utbildningarna och bjuda
in studenterna på utbildningarna? Kan studenter yttra sig om Nationell biblioteksstrategis
delrapport om utbildningarna? Kan vi göra något av det till nästa nummer? Vi kommer
överens om att Martin läser delrapporten och formulerar en inbjudan till studenter för
spridning.

