BiS styrelsemöte
Protokoll möte 20181125
Ordförande: Charlotte Högberg
Sekreterare: Tobias Willstedt
Mötet ägde rum digitalt
Närvarande: Ida Holmlund (var med på de fyra första punkterna),Tobias Willstedt, Martin
Persson (frånvarande på punkt 1, 2, 3, 10, 11), Charlotte Högberg, Lena Lundgren, Ann
Östman

1.

Föregående möte

Vi går igenom föregående mötesprotokoll.

2.

Sociala medier och nyhetsbrev

Tobias tänkte göra ett utskick av nyhetsbrevet med kallelsen till årsmötet, info om
biblioteksprivatiseringarna, info om det kommande numret och lite andra lästips.
Nyhetsbrevet har nu ungefär 200 prenumeranter.

3.

Umeå-aktiviteter

På torsdag 29 november börjar den anarkistiska bokmässan i Umeå. Lokalgruppen håller på
och förbereder BiS engagemang på den.

4.

Årsmöte och salong

Vi bestämmer att vi har årsmötet i Umeå söndag 17 mars klockan klockan 9.30-14.00 . Vi
har inte möjlighet att ordna en salong under rådande omständigheter. Vi lägger istället in en
diskussionspunkt i dagordningen. Vi preciserar inte ämnet för denna punkt mer än att vi
anger den som “diskussion”, så kan vi ta det som är aktuellt för den tidpunkten. Vi beställer
mackor eller annan lätt lunch att äta på själva mötet för att inte behöva bryta för länge för
lunch.
Styrelsen tycker att vi kan erbjuda reseersättning. Upp till 500 kronor för alla medlemmar
som kommer på årsmötet.
Ida har preliminärt bokat ABF lokalers för årsmötet och kan bekräfta detta i veckan.

5.

Status, nummer 4/2018

Vi går igenom materialet till kommande nummer.

6.

Kommande nummer, utgivningsplan

Martin och Christian har gjort en plan för utgivning nästa år. Martin skickar ut den till
styrelsen för påseende.

7.

Kulturchock/Nätverkstan-broschyr

Vi har fått en förfrågan om att ha med info om tidskriften i Kulturcheck/Nätverkstans
broschyr. Martin skickar in underlag till dem.

8.

Ekonomi och medlemsstatus

Det verkar som att vi får många nya medlemmar just nu. Vi hade behövt Christians
kunskaper för att veta mer om ekonomi och medlemsstatus.

9.

Privatiseringsdebatten

Vi diskuterar debatten om privatisering av folkbibliotek och hur vi ska gå vidare med frågan.

10.

Övriga frågor

Lena hälsar från Barbro Bolonassos och påminner också om att vi ska svara på Jakob
Nylins mejl om vi är intresserade av att fortsätta i styrelsen

11.

Nästa möte

Tobias skickar ut doodle om styrelsemöte i januari.

