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1. Val av ordförande och sekreterare 
Sekreterare: Tobias 
Ordförande: Martin 

 
2. Föregående möte 

Vi går igenom föregående protokoll:  
Sofia har inte hört något från Biblioteksbladets journalist.  
Tobias har ännu inte hunnit lägga upp föreningens lokala kontaktpersoner på 
hemsidan. 
Högskolan i Borås har gått med på att lägga ut för Lenas resekostnader till 
Bokmässan. 
Vi noterar att Remissvaret till Demokratins skattkammare blev inskickat enligt plan. 
Förslaget diskuterades fram under BiS-veteranernas träff i Nyagärde utanför 
Värnamo den 4-6 september. Det förelades styrelsen, som hade synpunkter och 
tillägg och remissvaret formulerades slutligt av Lena Lundgren. 

 
3. Kommande nummer bis #4 2019 - BiS 50 år! 

Redaktionsgruppen för jubileumsnumret har haft möte, uppdaterat wikin och planerat 
numret. 
 
Vi går igenom det tilltänkta materialet till numret. 

 
4. Årsmöte 2020 

Tobias har bokat Hemgården i Lund lördag 28 mars som lokal för årsmötet. Det 
fanns ett frågetecken i det att de ska renovera nästan år och det kan påverka 
bokningen. Tobias tror inte det kommer bli problem, och kommer få reda på det i god 
tid i sådana fall. 
Charlotte har mejlat Lux med en förfrågan om lokal också. 
Martin satte upp ett gemensamt dokument angående årsmötets salong om. Styrelsen 
måste in och komplettera dokumentet. Alla uppmanas att göra det. “Vad är nästa 
steg för biblioteken och biblioteksaktivisment”. Vem skulle kunna inleda samtalet?  
 
Christian ordnar bokslut. Vi måste meddela Magnus T datumet för årsmötet och se till 
att han får allt underlag i god tid. Tobias kan ansvara för verksamhetsberättelse.  
 
Styrelsen bör se över föreningens program och se om vi kan uppdatera det till 



årsmötet.  
 

5. Littfest Umeå 2020 
Vi har fått en förfrågan om att boka bord på Littfest. Styrelsen är positiva till 
deltagande. Martin stämmer av med Christian angående kostnaden. 

 
6. Nyhetsbrev och sociala medier 

315 prenumeranter av nyhetsbrevet. Även antalet medlemmar och prenumerationer 
av tidskriften stiger enligt tidigare rapport från Christian. 
 
Tobias planerar ett särskilt utskick av nyhetsbrevet med utklipp av artiklarna ur 
jubileumsnumret. 

 
7. Övriga frågor 

 
bis #1 2020 
Nästa nummer tema Aktivism? Med Barbro Bolonassos som ett gott exempel. Hur 
ser förhållandet mellan aktivism och profession ut? Definition av aktivism? 
Förskjutning? 
 
Utgivningsplan bis 2020 
 
Nr Tema Manusstopp Till tryck I brevlådan 
1-2020 17 feb 27 mars 2 april 
2-2020 15 maj 12 juni 22 juni 
3-2020 17 aug 12 sep 21 sep 
4-2020 9 nov 7 dec 18 dec 
 
Biblioteksprivatiseringarna 
Lena hör av sig till Svensk biblioteksförening för att förhöra sig om den utredning som 
föreningen beslutade om. 
 
Ny aktivist 
En student har hört av sig till Martin och vill bli aktiv i föreningen. Martin kommer 
återkoppla till henne. 

 
8. Nästa möte 

Martin skickar ut Doodle med förslag på mötestider från måndag 11 november 
 

 

 


