
Verksamhetsberättelse för föreningen Bibliotek i 
Samhälle 2017  

Föreningen  

Styrelsen har utgjorts av Christian Forsell, Lena Lundgren, Jacob Nylin Nilsson och Ann 
Östman. Ersättare: Anna Hallberg, Helén Palm och Nick Jones.  

Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson.  
Valberedning: Barbro Bolonassos. Styrelsen har fått i uppdrag att hitta ytterligare en 
representant till valberedningen men har inte lyckats. 

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 ett sammanträde under året, den 11 november. Mötet hölls i Kulturhuset 
Stockholm. En del ärenden har avhandlats fortlöpande via styrelsens mejlgrupp. Föreningen 
höll också ett extra årsmöte 10 maj i Växjö.  

Redaktionen för tidskriften bis har bestått av Charlotte Högberg, Stellan Klint, Eleonor 
Pavlov och Martin Persson. Linus Mannervik har arbetat med tidskriftens form och sättning.  

Föreningens årsmöte  
Årsmötet ägde rum den 11 mars i Stockholm. I samband med årsmötet hölls en öppen 
salong/diskussion med temat ”Vinna eller försvinna vad behövs i en nationell 
biblioteksstrategi ”. Krister Hansson (KB) och Nick Jones ledde salongen. Det blev en 
intressant och bra diskussion.  

Den 10 maj höll BiS ett extrainsatt årsmöte (under Biblioteksdagarna) i Växjö med anledning 
av föreslagna stadgeändringar. Mötet antog de föreslagna ändringarna. 

Medlemskap och prenumerationer  
Vid 4/2017 hade vi 157 medlemmar. Till största delen är det student/pensionär 
medlemskapet som minskat gentemot föregående år. Antalet prenumerationer 4/2017 var  
164. 

Vid nummer 3-4/2016 177 medlemmar. Antalet prenumerationer var 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. 2017 
hade foreningenbis.com fler besökare än något tidigare år.  

Visningar och besök på foreningenbis.com:  

År Visningar  Besökare  
2017  20 962  13 896  
2016  12 283  7 507  
2015  16 570  9 565  
2014  16 510  9 245  
2013  21 789  10 392  

Facebook:   1347 följare (20180101)  
Twitter:   2621 följare (20180101) 

Bok & Bibliotek  
Med anledning av Bokmässans beslut att låta högerextrema tidningen Nya Tider ställa ut så 
avstod BiS från att delta i mässan.  
BiS gjorde också ett offentligt ställningstagande där vi ifrågasatte mässans beslut. 

Socialistiskt forum  
Vi var tyvärr för sent ute även för att få med något program på Socialistiskt forum 2017. 

Internationell solidaritet  
Inget särskilt projekt under 2017 

Biblioteksdagarna  
Vid Svensk biblioteksförenings Biblioteksdagar i Växjö deltog BiS och informerade om 
föreningens ställningstagande angående Bokmässan och vår skrivelse till den Nationella 
biblioteksstrategin.  

Vi fick mycket positiv respons, både från bibliotekarier som uppskattade vårt 
ställningstagande angående mässan, och från Erik Fichtelius som särskilt nämnde vår 
skrivelse på sin programpunkt. 



Tidskriften bis  
Tidskriften bis fortsätter att utgöra en viktig del i föreningens löpande verksamhet. Under 
2017 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.  

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 två aktiva medlemmar (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 2017, men 
fortsätter att söka efter fler medlemmar.  

Under 2017 debatterade bis redaktion biblioteksprivatiseringar med Biblioteksbladets 
chefredaktör Thord Eriksson. Allt som allt blev det fyra debattartiklar som publicerades i 
Biblioteksbladet och bis. 

Nationell biblioteksstrategi  
Föreningen Bibliotek i Samhälle har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell 
nivå och vill härmed bidra till omvärldsanalysen och till diskussionen om vad en sådan 
strategi ska omfatta.  
Tolv BiS-veteraner samlades på vandrarhemmet i Forsvik vid Vättern den 3-4 september 
2016 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 under 2017 och en skrivelse sändes in 
till Sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi och lades ut på BiS hemsida. Nationell 
biblioteksstrategi var även temat för 2017 års årsmöte.  
13 september 2017 släpptes den nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport. 
Utgångspunkten för rapporten var ett framtidsperspektiv på det samhälle som biblioteken 
ska verka i. För att ta fram rapporten har ett antal experter inom olika samhälls- och 
biblioteksområden valts ut. Utöver de utvalda experterna har även ett antal organisationer 
och individer skickat in skrivelser till rapporten – och bland dem fanns BiS skrivelse. 

Med anledning av BiS skrivelse till sekretariatet var Kerstin Rydsjö och Lena Lundgren 
inbjudna av Erik Fichtelius till ett samtal om barnbiblioteksverksamheten på KB den 14 
februari. Övriga deltagare representerade medievärlden (UR, Medierådet), 
förskoleutbildningen och barnmedieforskning. Kerstin och Lena hade förberett sig väl med 
en text med styrdokument och lästips, rapporter och annat material och fick positiv respons. 
Ytterligare material skickades till sekretariatet efteråt. En artikel publiceras i bis 2018:1. 



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