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Bibliotek i Samhälle 2016

 

• Föreningen 
Styrelsen har utgjorts av Christian Forsell, Lena Lundgren, Jacob Nylin Nilsson, Helén 
Palm och Ann Östman. Ersättare: Anna Hallberg och Nick Jones.
 
Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson.
Valberedning: Barbro Bolonassos. (Efter det att Jacob, som tidigare ingick i 
valberedningen, invaldes i styrelsen lyckades vi inte hitta någon ersättare för honom.) 

Kontaktpersoner är: Tobias Willstedt för Stockholm, Anna Hallberg för Göteborg och 
Martin Persson för Skåne. Kontaktpersoner för övriga delar av landet söks.

Styrelsen har haft fyra sammanträden under året, den 6 februari, 29 maj, 10 september 
och 19 november. Alla mötena har hållits i Kulturhuset i Stockholm. En del ärenden har 
avhandlats fortlöpande via styrelsens mejlgrupp.

Redaktionen för tidskriften bis har bestått av Andrea Hofmann, Charlotte Högberg, 
Balsam Karam, Stellan Klint, Elin Olsson, Eleonor Pavlov, Martin Persson och Tobias 
Willstedt. Linus Mannervik har arbetat med tidskriftens form och sättning.

• Föreningens årsmöte
Årsmötet ägde rum den 12 mars i Lund och 11 medlemmar deltog. I samband med 
årsmötet hölls en öppen salong/diskussion med temat ”Det kreativa biblioteket och 
biblioteksrummet”. Jennie Gustafsson och Lisa Engström medverkade både på årsmötet 
och med artiklar i bis 2016:1. Det blev en intressant och bra diskussion. 

Årsmötet uppdrog till styrelsen att till nästa årsmöte lägga fram ett förslag till revidering 
av stadgarna.

• Medlemskap och prenumerationer
Föreningen hade vid nummer 1/2016 183 medlemmar och vid nummer 3-4/2016 177 
medlemmar. Antalet prenumerationer var vid nummer 1/2016 171 och vid nummer 
3-4/2016 174. 

• Hemsidan
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. Många 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.

• Bok & Bibliotek
Vi hade en idé att ordna ett seminarium på temat Fristadsförfattarna och biblioteken. 
Tyvärr hann vi inte få fram ett färdigt förslag i tid. Tidskriften bis fanns i 
Kulturtidskriftsmontern. 

• Socialistiskt forum
Vi var tyvärr för sent ute även för att få med något program på Socialistiskt forum 2016.

• Internationell solidaritet
Genom nätverket Librarians and Archivists with Palestine (LAP) har BiS fått kontakt med 
Yafa Cultural Center i flyktinglägret Balata utanför Nablus på Västbanken. Där ordnades 
en läsfestival i april 2016 som en del av den nationella palestinska läsveckan. 
Läsfestivalen behövde ekonomiskt stöd och styrelsen beslutade att garantera och samla 
in 30 000 kr. 

Vi lyckades nå målet, mycket tack vare ett generöst stöd från Sven Nordqvist. 
Läsfestivalen genomfördes och vi fick under hösten en rapport och bilder från festivalen. 
Det var vissa problem med att få fram en mera detaljerad redovisning, bland annat på 
grund av språkproblem. Vi är stort tack skyldiga dem som hjälpte oss med 
översättningar. Projektet redovisades i text och bild i bis 2016:3/4. En utförligare rapport 
finns på BiS hemsida.

På förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att försöka hitta något nytt solidaritetsprojekt 
som vi kan stödja. Styrelsen har beslutat att avvakta med att engagera BiS i ytterligare 
projekt i nuläget. 

• Biblioteksdagarna
Vid Svensk biblioteksförenings Biblioteksdagar i Västerås medverkade BiS i 
posterutställningen med det antirasistiska programmet. 

• Tidskriften bis
Tidskriften bis fortsätter att utgöra en ryggrad i föreningens löpande verksamhet. Under 
2016 gavs två enkla nummer ut, 2016:1 med tema "Litterär kvalitet" och 2016:2 med 
tema "Språk". Höstens nummer slogs ihop till ett tjockare dubbelnummer, 2016:3/4, som 
var ett blandat nummer. 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.

Även detta år har Kulturrådet beslutat stödja bis genom att bevilja ansökt 
produktionsbidrag, vilket är ett tecken på att tidskriften håller god kvalitet och anses som 
betydelsefull i det svenska kulturtidskriftslandskapet.

Redaktionsarbetet sker via en flitigt använd e-postlista, möten och telefonmöten. Av olika 
anledningar har det under året varit en högre omsättning av redaktionsmedlemmar, och 
vid årets slut bestod redaktionen endast av fyra personer (plus Linus Mannervik, som 
enbart arbetar med sättning och den grafiska formen). Minskningen av 
redaktionsmedlemmar har påverkat arbetsbördan för redaktionen och därför gjordes 
också en rekryteringskampanj i form av ett utskick till alla medlemmar med information 
om redaktionsarbetet och inbjudan att delta. Rekryteringsförsöken fortsätter men har 
ännu inte gett önskat resultat. Trots färre personer har redaktionen klarat utgivningen 
under 2016, men fortsätter att söka efter fler medlemmar.

Nationell biblioteksstrategi
Tolv BiS-veteraner samlades på vandrarhemmet i Forsvik vid Vättern den 3-4 september 
och diskuterade vad som saknas i det material som hittills hade kommit fram från 
utredarna för en svensk biblioteksstrategi. Vad är nödvändigt att ta upp i en nationell 
biblioteksstrategi? Diskussionen bearbetades vidare och har lagts ut på BiS hemsida. 
Styrelsen har tagit upp ytterligare områden som måste belysas. Frågan planerades 
diskuteras på en eller två salonger under hösten men de har inte kunnat genomföras. 
Dels har BiS krafter måst läggas på framställningen av tidskriften, dels har läget i själva 
utredningen varit oklart. Ämnet är temat för årsmötet 2017 och därefter ska BiS skicka in 
ett yttrande till utredarna.

Övriga BiS-möten
Som nämnts har de planerade salongerna om den nationella bibliotekstrategin inte 
kunnat genomföras.

• Övrigt
Alla medlemmar och prenumeranter fick inför nummer 3/4 ett fint info-blad med den 
tidigare nämnda inbjudan att delta i redaktionsarbetet, men också med en påminnelse 
om att förnya prenumerationer och medlemskap. 

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