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1. Val av ordförande och sekreterare 
Martin väljs till ordförande. Tobias väljs till sekreterare. 

2. Föregående möte 
Vi gick igenom föregående protokoll. 

3. Status, nummer 1/2019  
Ida och gruppen i Umeå har en ide om att göra nästa nummer till ett temanummer om 
arbetsrätt. Texter om bemanningsföretag (Umeå och Stockholm?). Problemet med många 
projektanställningar till följd av satsningar som “Stärkta bibliotek”. Styrelsen är positiva till att 
göra ett temanummer! 

4. Rapport från Anarkistiska 
Bokmässan i Umeå 

Den 29/11-2/12 arrangerades Umeås första anarkistiska bokmässa. BiS var på plats med 
bokbord.  
 
Med på mässan fanns också ett antal utställare, varav BiS var en. Tyvärr var vårt bokbord 
placerat på övervåningen, längst in i ett hörn där det inte rörde sig så mycket folk. Men vi 
hade ändå en del besökare som letade sig dit. Bland annat flera bibliotekarier som inte hade 
hört talas om BiS innan. Ett återkommande samtalsämne var nyheten kring Hornstulls 
biblioteks högst tvivelaktiga programpunkt med en aktiv rasist i panelen. Ett annat 
samtalsämne berörde privatiseringar. Besökare från Finland var förvånade att höra att det 
över huvudtaget finns privatiserade bibliotek i Sverige. Flera besökare var märkbart glada att 
BiS engagerar sig emot biblioteksprivatiseringar. 
 



Sammanfattningsvis är vi nöjda med vår medverkan. Biblioteksfrågor berör alla. Fler forum 
där samtal kring biblioteksverksamhet och -politik kan föras är ytterst välkommet.  
 
(Rapport från Ida) 
 

5. Inget produktionsstöd från 
Kulturrådet, aktiviteter? 

bis får inget kulturstöd i år. Vi har inte fått någon motivering till beslutet. 
 
Det ekonomiska läget just nu är inte akut. Vi klarar oss några år utan stödet, men bör tänka 
på aktiviteter för att nå nya medlemmar. 
 
Vi behöver se över vårt informationsblad, så vi har något nytt. Martin går vidare med frågan. 
 
Christian och Lena ska åka på biblioteksdagarna och kan marknadsföra BiS där. Temat är 
kompetens och det kommer bara vara storföreläsningar. Vi kommer väl förmodligen inte få in 
något program men vi kan exempelvis åka dit och dela ut tidningar och infomaterial. 
 
Sammankomst i Lund torsdag 7 februari. Charlotte skriver ett underlag för inbjudan och 
skickar ut på styrelselistan. 

6. Ökning medlemmar och 
prenumerationer 

Christian har fått ut statistiken från senaste numret. Vi har gått upp med 26 medlemmar, 2 
prenumeranter och 2 institutioner i och med #4 2018. Största ökningen är vanliga 
medlemmar följt av studerandemedlemmar.  
 

7. Årsmöte och salong 
Flera från styrelsen planerar att åka till Umeå för årsmötet (Christian, Charlotte, Martin m.fl) 
Det finns även planer på att ha en salong/föreläsning under kvällen samma dag som 
årsmötet. 
Tobias skriver ut en fråga på styrelselistan om status på årsmöte och salong. 

8. Verksamhetsberättelse 2018 
Tobias ansvarar för verksamhetsberättelse 2018. 



9. Privatiseringsdebatten - motion till 
Sv. biblioteksförening, debattinlägg 
Biblioteksbladet 

Lena har skrivit en motion till svensk biblioteksförening som hon har delat med styrelsen. 
Lena menar själv att motionen var lite lång, men styrelsen gillar den. Styrelsen har möjlighet 
att mejla in synpunkter till Lena under veckan. Lena uppmanar oss att lägga särskilt fokus på 
“att-satsen”. Vi lägger upp motionen på hemsidan och skickar ut med nyhetsbrev när den är 
färdig (Lena meddelar Tobias när det är dags att börja sprida den). 
 
Status på ev. debattartikel i Biblioteksbladet känner vi inte till men Ann skulle titta närmare 
på detta. Tobias skickar ut fråga om detta på styrelselistan. 
 
Nu är Axiell igång i Nacka. Vi har ännu inte hört något.  

10.Sociala medier och nyhetsbrev 
Tobias mejlar Charlotte omslagsbilden till # 2018 så vi kan uppdatera profilbild på Facebook. 
 
Styrelsen är positiva till nyhetsbrevets utformning och innehåll. Nyhetsbrevet har ca 225 
prenumeranter nu.  

11.Övriga frågor 
Redaktionsarbetet 

Arbetet i redaktionen har blivit lättare. Senaste numret blev det dock lite rörigt. Martin ska 
göra en ny checklista/manual för arbetet med tidskriften.  
 
Martin ser gärna att vi på sikt delar redaktörskapet för tidskriften mer. Tobias och Charlotte 
ser inte att de har tid att ta på sig mer i dagsläget, men eventuellt kan andra personer 
(Umeå?) axla mer. 
 
Vi har förnyat utgivningsbeviset för tre år. När bekräftelse kommer att Martin är ansvarig 
utgivare får vi komma ihåg att uppdatera info i tidskriften. 
 



Jubileumsåret 

#4 2019 ska vara ett temanummer för BiS 50-årsjubileum. Kanske kan vi lägga till 4 sidor så 
att det blir lite tjockare. Nästa styrelsemöte tar vi upp detta närmare. Alla funderar på ideer 
till innehåll i detta nummer. 
 

Rapport från littfest 

Vi bör ha en rapport från Littfest i bis # 2019 

12.Nästa möte 
Söndag 17 februari 19.00 


