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Föreningens årsmöte
Årsmötet ägde rum den 10 mars i Stockholm. I samband med årsmötet hölls en öppen
salong/diskussion med temat ”Bibliotek och juridik efter JO-besluten”. Samtalet leddes av
Lena Lundgren. Nick Jones och Johan Hirschfeldt satt i panelen.

Medlemskap och prenumerationer
Vid 4/2018 hade vi 164 medlemmar och 164 prenumeranter.
Vid 4/2017 hade vi 157 medlemmar och 164 prenumeranter.
Föreningen har alltså ökat antalet medlemmar sen föregående år.

Hemsidan och sociala medier
BiS hemsida, http://foreningenbis.com, spelar en viktig roll för att härbärgera grundmaterial
för föreningen, äldre nummer och inte minst för att komma med nyheter och kompletterande
material. Webbmaster har varit Tobias Willstedt. Studenter hittar uppsatsmaterial i våra

äldre nummer (2002-) som finns som pdf-filer på hemsidan. Hemsidan är interaktiv genom
att vara sammankopplad med föreningens Facebooksida och Twitterkonto.
Visningar och besök på foreningenbis.com:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Visningar
20 956
20 962
12 283
16 570
16 510
21 789

Besökare
12 875
13 896
7 507
9 565
9 245
10 392

Antalet följare på Facebook och twitter har ökat.
Facebook:
Twitter:

1461 följare (20190111) 1347 följare (20180101)
2899 följare (20190111) 2621 följare (20180101)

Bokmässan i Göteborg 2018
Tidskriften bis fanns i Kulturtidskriftsmontern. Tobias Willstedt rapporterade om årets
bokmässa i bis #4 2018.

Internationell solidaritet
BiS har under åren engagerat sig i olika internationella projekt för att stötta
biblioteksverksamhet och läsfrämjande verksamheter i olika delar av världen. Det är BiS
solidaritetsfond som är kärnan i vårt internationella engagemang - medel som donerats av
våra medlemmar och andra intressenter till våra solidaritetsprojekt. .
BiS har genom fonden tidigare stött verksamheter i Sydafrika, Västsahara och Palestina.
2018 beslutade vi att donera 5 000 kr till Gunilla Lundgrens arbete med romska barnbibliotek
i Bukarest och skrivandet med barnen i Rinkeby. Se bis #2 2018.

Biblioteksdagarna 16–17 maj 2018
Kerstin Rydsjös och Lena Lundgrens yttrande angående det saknade barnperspektivet till
den nationella biblioteksstrategin uppmärksammades av Erik Fichtelius. bis-tidningar
delades ut.

Tidskriften bis
Tidskriften bis utgör fortsatt den viktigaste delen i föreningens löpande verksamhet. Under
2018 gavs fyra nummer ut. Vi har haft såväl återkommande som nya skribenter och även
internationellt material i form av intervjuer och rapporter. Föregående nummer publiceras
successivt i pdf-format på hemsidan.

Redaktionsarbetet sker i digitala mötesrum och e-post.
Kulturrådet har beslutat att inte bevilja ansökt produktionsbidrag till bis för 2019. Besluten
motiveras aldrig.

Nyhetsbrev
Under 2018 startade BiS ett gratis nyhetsbrev för medlemmar och andra intresserade.
Brevet innehåller nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan
intressera medlemmar eller den som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett
vänsterperspektiv.
Vi skickade ut fyra nyhetsbrev under 2018. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet var vid
slutet av året 210 stycken. Äldre nyhetsbrev publiceras på vår hemsida.
Nyhetsbrevet varit bidragande till att nya medlemskap har tecknats.

Nationell biblioteksstrategi
Föreningen Bibliotek i Samhälle har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell
nivå.
I maj presenterades ett utkast till den nationella biblioteksstrategin, som ligger till grund för
det slutliga förslag som ska presenteras senast den 1 mars 2019. Föreningen BiS skickade
31 oktober 2018 in sina synpunkter till det fortsatta arbetet med nationell biblioteksstrategi.
Yttrandet är en sammanfattning av diskussionen vid en medlemsträff i september 2018 och
de synpunkter som framkom under tiden efter det att utkastet till nationell biblioteksstrategi
publicerades. Texten har sedan behandlats i föreningens styrelse.
Yttrandet kommenterar dels de förslag som läggs fram i utkastet till en nationell
biblioteksstrategi Från ord till handling, dels några viktiga synpunkter som vi tidigare har
framfört och som vi anser att strategin bör ta upp. Våra synpunkter gäller i första hand
folkbiblioteken.
Föreningen BiS kräver i sitt yttrande bland annat:
●

●
●

En utredning som belyser vilka konsekvenser finansieringsformer som ensidigt
inriktar sig på prestationsmått som utlån och öppettimmar får ur sambiblioteks- och
tillgänglighetssynpunkter
En utredning som klargör de problem som finns med privatiserade bibliotek
Att barnperspektivet och barns perspektiv tas upp i alla avsnitt och alla aspekter,
vilket har aktualiserats av att FN:s Barnkonvention bli svensk lag den 1 januari 2020

●
●

Att Internationella Biblioteket ska få ett utökat uppdrag och utökade resurser som
mångspråkig nationell lånecentral, placering och organisation ska utredas
Att en gemensam, statligt finansierad, nationell biblioteksplattform ska byggas upp
och även innehålla referenser till forskning, uppsatser, projektrapporter, studier och
utvärderingar

Hela BiS yttrande finns tillgängligt att läsa på föreningens hemsida, foreningenbis.com.

BiS Västerbotten
Under 2018 etablerade föreningen en lokalgrupp i Umeå: BiS Västerbotten.
Lokala aktivister i BiS träffades under förutsättningslösa former för att prata aktuella
biblioteksfrågor och spåna idéer. Gruppen hade ett antal möten under 2018.

Umeås anarkistiska bokmässa
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
överhuvudtaget finns privatiserade bibliotek i Sverige. Flera besökare var märkbart glada att
BiS engagerar sig emot biblioteksprivatiseringar.

Uttalande från BiS om inskränkt strejkrätt
I juni 2018 kom BiS med ett uttalande angående den överenskommelse som fackförbunden
LO, TCO, Saco och arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv hade slutit angående
inskränkt strejkrätt. Uttalandet hade rubriken ”Bibliotekssektorn behöver stridbara och
solidariska fackförbund. Acceptera inte Sacos eftergift till arbetsköparna, DIK!” och finns
publicerat på vår hemsida foreningenbis.com

Debatt om biblioteksprivatiseringar
BiS har fortsatt bevaka frågan om biblioteksprivatiseringar, aktualiserad bland annat av
utvecklingen i Nacka kommun. Vi har också deltagit i den offentliga debatten om ämnet,
exempelvis genom ett inlägg på DN Åsikt med rubriken ”Sätt stopp för privata experiment
med biblioteken” (21 november 2018). Inlägget var ett svar till Johanna Hansson (Svensk
biblioteksförening) som skrev i DN åsikt (14 november 2018) under rubriken “Ytlig och
yrvaken debatt om driftsform av biblioteken”

Övrigt
Föreningen var under året medlem i Biblioteksmuseet, Svensk biblioteksförening och
Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter.
Styrelsen

