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1. Val av ordförande och sekreterare 
Ida Holmlund valdes till ordförande.  
Tobias Willstedt valdes till sekreterare.  
 

2. Föregående möte 
Vi går igenom föregående mötesprotokoll 
 

3. Nuvarande nummer bis #3 2019: Rasism och dekolonisering 
Arbetet med numret fortskrider bra. 
 

4. Kommande nummer bis #4 2019 - BiS 50 år! 
 
Vi går igenom text- och illustrationsförslag. 
 
Målet är att vi gör ett något tjockare nummer. 
 
Martin kallar till nytt möte om jubileumsnumret. 

 
5. Ansökan kulturrådet 

29 augusti är sista dag för ansökan. Vi arbetar gemensamt med ansökan. 
 

6. Bokmässan - pris lösnummer och prenumeration 
Kulturtidskriftsmontern har äldre nummer tillgängliga, och kommer att få aktuellt 
nummer i tid. Vi kommer överens om att äldre nummer ska skänkas bort gratis och 
aktuellt nummer för 10 kronor. Christian meddelar nätverkstan om vad vi kommit 
överens om. 
 

7. Årsmöte 2020 
Kallellse till årsmötet måste finnas i #4 2019. 
Tema för årsmötet är BiS i framtiden med utgångspunkt i jubileumsnumret. Vi låter 
några av skribenterna samtala med varandra på salongen. 
Årsmöte kommer att vara i Skåne sista veckan i mars så att det inte krockar med 
Littfest. Förslagsvis lördag 28 mars.  
 



8. Nyhetsbrev och sociala medier 
Nästa nyhetsbrev kommer första veckan i september och inkluderar puffen om #3 
2019. Nu nästan 300 prenumeranter på nyhetsbrevet. 
bis har fler följare på twitter än biblioteksbladet. 
Vi ska söka pengar från Kulturrådet för att göra om vår hemsida. Tobias kan bidra 
med kostnadsunderlag. 
 

9. Övriga frågor 
 
Seminariet - Bokmässan (Bibliotekarien tjänsteman eller aktivist?). Vi borde ha 
någon som skriver om seminariet på plats. Lena pratar med Ingrid om hon har 
möjlighet att göra det. Lena undersöker också om seminariet spelas in. 
Vi borde ha en uppdaterad version av vårt infoblad att dela ut. Christian kan granska 
informationen i infobladet och höra med Linus om han kan uppdatera bladet. 
Martin kan uppdatera bladet om privatiseringarna så att vi har det aktuellt att dela ut 
på mässan. 
 
Remiss på Nationell biblioteksstrategi. Lena arbetar på med detta. 
BiS-veteranerna träffas 4-6 september och kommer då diskutera vilka av BiS punkter 
som är viktiga att ha med i vårt remissvar. Sedan blir det avstämning med styrelsen. 
Remissen ska vara inne 15 oktober.  
 
Barbro Bolonassos. Vi vill göra ytterligare något för att hedra Barbro. Ska vi döpa 
om Internationella fonden till Barbro Bolonassos-fonden? Vi hade i så fall behövt ett 
nytt projekt för fonden. Lena skulle kunna ta kontakt med Fisksätra bibliotek och höra 
om vi skulle kunna arrangera något typ av samtal där. Tema: Vad var den röda 
tråden i Barbros engagemang? Det hela skulle kunna utmynna till någon text i bis #1 
2020. Kanske skulle vi kunna återlansera fonden i samband med det. Lena arbetar 
vidare med frågan. 
 

10. Nästa möte 
Måndag 30 september klockan 19.00 

 

 


