
BiS styrelsemöte  
Protokoll möte 20190415 
Ordförande: Martin Persson 
Sekreterare: Tobias Willstedt 
Digitalt mötesrum 
 
Närvarande:  Martin Persson, Johannes Soldal, Sofia Berg, Tobias Willstedt. Lena Lundgren 
var med inledningsvis men var tvungen att lämna mötet på grund av tekniska problem 
 

1. Val av ordförande och sekreterare 
 
Martin Persson valdes till ordförande.  
Tobias Willstedt valdes till sekreterare.  

2. Föregående möte 
 
Genomgång av föregående mötes protokoll. 

3. Tidskriften #2 2019 
 
Genomgång av material och uppslag till nästa nummer av tidskriften.  
 

4. Rapport från årsmötet och anslutande aktiviteter i Umeå 
 
Martin rapporterar från årsmötet och aktiviteterna däromkring. Littfest var väldigt positivt att 
närvara vid.  
 
Vi gick igenom verksamhetsplanering från årsmötet. 

5. Förfrågan tidskriften Solidaritet 
 
Solidaritet är en dansk tidskrift som har kommit med en förfrågan till BiS om en text. Texten 
som efterfrågas ska ha tema neutralitet och offentligt anställdas information och 
kulturförmedling sett från vänstersidan.  



6. Rapport från nätverkstans kulturtidskriftskväll i Stockholm 
 
Tobias rapporterar från mötet som var tisdag 9 april. Kulturrådet gick igenom statistik över 
landets kulturtidskrifter på Söderbokhandeln i Stockholm.  
 
Vi skulle kunna spetsa till vår profil som unik tidskrift och vår ansökan till kulturrådet 
ytterligare, vilket vi kommer göra i år.  

7. Rapport från boksläpp på Rinkeby bibliotek (Gunilla 
Lundberg) 
Vi går igenom underlag från Lena angående boksläpp på Rinkeby bibliotek och 
kommande artiklar i bis.  

8. Föreningen 50 år - jubileumsnummer 
Mötet tycker att vi ska tillsätta en arbetsgrupp för jubileumsnumret. Martin, Sofia och 
Johannes ingår gärna i arbetsgruppen. Förfrågan får gå ut på mejlinglistan vilket Martin 
ombesörjer. Martin är sammankallande för arbetsgruppen. 

9. Sociala medier och nyhetsbrev 
Tobias har förberett ett utkast till nytt nyhetsbrev. Martin tipsar om aktionsdagar som kan 
vara med i brevet. Martin skickar länk till Tobias.  
 
Över 250 prenumeranter på nyhetsbrevet nu. 

10 Övriga frågor 
Motion om att lägga ner Biblioteksbladet 

Vi diskuterar den aktuella motionen och eventuella ställningstagande från BiS. BiS är 
institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening. Vi bör vara kritiska mot trenden att 
ersätta journalister med kommunikatörer. 
 

Information/Fråga från Christian 

Vi får kontinuerligt fler medlemmar och prenumeranter. 
Vem kan ta på sig att uppdatera Nätverkstan och Tidningskungen? Martin tar på sig att göra 
detta framöver. 



11. Nästa möte 
Söndag 12 maj klockan 19.00 
 


