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1. Val av ordförande och sekreterare 
Ordförande: Charlotte Högberg 
Sekreterare: Tobias Willstedt 

 
2. Föregående mötesprotokoll 

Lena Lundgren har en rättelse angående remissvaret till Demokratins Skattkammare. 
Hon skickar den till Tobias som lägger till den i oktober månads protokoll. 
Christian har godkänt utgifterna till Littfest och Martin har anmält BiS bokbord. 

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

a. Urval och planering 4/2019 
 
Martin redovisar arbetet med numret. Imorgon kommer vi veta mer om vilka 
som kommer med i rummet. Martin kommer göra layoutskiss. 
 
Utökat nummer? 
Vi avvaktar layoutskissen och ser om vi vill /hur mycket vi vill utöka numret. 
 
Korr: 
Första korr färdig senast måndag 18 november. Andra korr typ två veckor 
senare. Martin bekräftar när vi kan börja korra. 
 

b. #4 2019?  4/2019? 2019/4? nr 4 2019?  
Enligt skrivreglerna 4/2019 eller 2019/4. Vi bestämmer oss för 4/2019. 

c. BiS-are, bissare eller bisare? 
Vi bestämmer oss för BiS:are 

 
4. Ev. besök på Södertörns bibliotekarieutbildning 

Vi har via Ellen Pavlov fått en intresseförfrågan från en student på Södertörns 
högskola om att komma och berätta om BiS. Tobias kan tänka sig att komma och 
göra detta, det gör ingen skillnad om det är ett formellt besök eller informellt. Martin 
svarar Ellen. 
 

5. Jubileumsfest i Göteborg 
BiS:are i Göteborg kommer att hålla en jubileumsfest för att fira föreningen och 



förhoppningsvis rekrytera några nya medlemmar. Christian har godkänt 
lokalkostnaderna. Festen är planerad till 19 februari, och en notis kommer finnas med 
i nästa nummer av bis. 
 

6. Årsmöte 2020 
Hemgården är bokad som lokal. LUX fungerar som reserv och Charlotte har kollat 
upp kostnader om vi behöver använda oss i deras lokaler.. 
Martin gör plats i layoutskissen för kallelse. 
 
Tema för salongen är aktivism. Vi går igenom förslag på deltagare. 

 
Johannes hör av sig till Johan Sundeen och Roger Blomgren (författare till artikeln 
“Kulturlivets tillrättaläggare”) om/när deras forskningsresultat kommer publiceras. 
 

7. Debattartikel i Axess/ debatt om aktivism 
Vi vill skriva ett längre svar från BiS håll. En längre diskussion om tjänstemannarollen 
och aktivism. Kanske kan vi skriva en lite längre text i 1/2020, det känns inte bråttom 
att få ut ett svar. 

 
8. Nyhetsbrev och sociala medier 

325 prenumeranter. Nummer 4/2019 ska till tryck 6 december. Nyhetsbrevet borde 
därför skickas ut sista veckan i november för att Christian ska hinna med 
anmälningar. 

 
9. Övriga frågor 

 
Nick Jones fick Bengt Hjelmqvists pris 
Notis under aktuellt eller annan plats att Nick Jones fick Bengt Hjelmqvist pris. 
Charlotte skriver notisen. 
 
Träff med student 
Christian, Lisa Engström och Martin har träffat studenten som vill engagera sig i BiS.  
Hon kanske kan bidra till tidskriften med texter. 

 
10. Nästa möte 

Vecka 50 (den vecka som börjar med 9/12). 
 

 

 

 


