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1. Val av ordförande och sekreterare 
Ida Holmlund är ordförande och Tobias Willstedt är sekreterare. 

2. Föregående möte 
Vi går igenom föregående protokoll. 

3. Tidskriften #1 2019 
Många texter har kommit in och Martin och Ida har arbetat med ett urval.  
 
1a korr ska vara färdigt 24 februari. Vi ska försöka hålla tiderna för korr osv bättre denna 
gången.  

4. Årsmötet och anslutande aktiviteter i Umeå 
Ingen har än så länge anmält sig till Ida för årsmötet/salongen. Vi skickar ut ett mejl på biblist 
och särskilt nyhetsbrev om ämnet. 
 
Förslag till verksamhetsberättelse finns. Bokslut är också under arbete. Vi ska även kontakta 
valberedningen. 

5. Rapport från mötet i Stockholm 30/1 
Rapport om möte som MKC kallade till, för att diskutera situationen på biblioteken. Martin 
och Lena närvarade från BiS.  
 
 



6. Rapport från mötet i Lund 
Ungefär 10 personer dök upp. Mycket studenter från B&I-utbildningen i Lund. En ny medlem 
registrerade sig direkt efteråt. 
 
Gruppen som arrangerade mötet i Lund funderar på att ha ytterligare ett möte i samband 
med släppet av #1 2019. 

7. Föreningen 50 år - jubileumsnummer 
#4 2019 ska vara ett extra långt jubileumsnummer. Vad ska det vara för inriktning? Ska vi 
blicka bakåt eller framåt? 
 
Det hade varit bra om det varit lite längre, matiga texter. Intervjuer med bis-aktivister i olika 
åldrar är ett uppslag för innehåll. 
 
Presstopp för jubileumsnumret är  8 november. Vi fortsätter att planera inför jubileumsnumret 
under året. 

8. Sociala medier och nyhetsbrev 
Nyhetsbrev med salongen och årsmötet kommer under veckan. 
 
Nyhetsbrevet är väldigt bra. Vi fick tre nya medlemmar direkt efter förra nyhetsbrevet. 

9. Verksamhetsberättelse 2018 
Vi har ett färdigt förslag till verksamhetsberättelse för 2018.  

10.Övriga frågor 

Biblioteksdagarna. Lena har kommer besöka biblioteksdagarna för att framföra sin motion 
och representera BiS. Kan föreningen bjuda på Lenas resa? Ja det anser mötet.  
 
Biblioteksprivatiseringar. Lena har skrivit en argumentationstext som vi skulle kunna göra 
ett infoblad av och dela ut på biblioteksdagarna. Vi borde också göra en sammanställning 
och länklista med allt material. Det vore önskvärt att ha den färdig redan till littfest i Umeå i 
mars. Vi mejlas om det och fyller på med argument.  
 



Arkiv. Lena kommer hämta material från Christian till vårt arkiv i ARAB när Lena besöker 
Helsingborg för biblioteksdagarna. 
 
Littfest. Ida kommer mejla styrelsen som är på plats i Umeå om bemanning av vårt bokbord 
under Littfest. 
 
Strejkrätten. BiS Västerbotten har diskuterat om vi borde göra ett upprop om strejkrätten. 
De kommer fortsätta diskutera frågan. 
 
Biblioteksmuseets årsskrift. Två bisare har skrivit i biblioteksmuseets årsskirift. Det är 
Lena och Maguns Torstensson som har bidragit. 

11.Nästa möte 

Söndag 7 april 19.00 
 


