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

2. Föregående möte 
Vi går igenom föregående kontroll men finner inget anmärkningsvärt att följa upp. 

3. Årsmöte 2020 
Årsmöte lördag 28 mars. Styrelsen beslutar att mötet ska hållas helt digitalt med 
anledning av pågående pandemi covid-19. Styrelsen beslutar att salongen Vad är 
nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen? ställs in. För årsmötet använder 
vi den plattform vi använder för styrelsemötena - Jitsi.  
Christian kan ta emot anmälningar till det digitala mötet. Martin skapar mötesrummet 
i Jiltsi. Tobias kommunicerar till medlemmar och andra intresserade.  
 
Tiden för årsmötet blir 10-12. Viktigt att så många handlingar som möjligt kan skickas 
ut i förväg till den anmälda deltagarna. 

4. Littfest - återbetalning? 
Styrelsen beslutar att vi inte yrkar på återbetalning, men att vi ska fråga om vi kan få 
ett gratis bokbord nästa år. Om Littfest inte går med på det så yrkar styrelsen för 
återbetalning. 

5. Verksamhetsberättelse 
Styrelsen godkänner aktuellt förslag på verksamhetsberättelse. 

6. Angereds bokmässa 
Styrelsen beslutar att vi gör en intressanmälan för att delta på Angereds bokmässa 
lördag 19 september för att ha ett bokbord. Ida fyller i anmälan. 

7. Kommande nummer av tidskriften 
Vi arbetar fortfarande på kommande nummer av tidskriften. Den kommer inte hinna 
skickas ut till prenumeranterna innan årsmötet.  
Vi har fortfarande inte fått något nytt utgivningsbevis - så Lennart är ansvarig utgivare 
även för detta nummer. 
 
Tema till nr 2. “När krisen kommer”.  Martin ser till att det kommer med på baksidan 
1/2020.  
Förslag på innehåll: Kan vi fråga på biblist hur de olika biblioteken hanterar krisen? 
Andra perspektiv?  
 
Det finns en del material över från förra numret som kan publiceras i 2/2020,  



8. Ekonomisk rapport från Christian: Vi ökar våra intäkter för 2019, men även 
utgifter, på alla poster. Vi kommer gå back på 21 000. Med nuvarande kassa kan vi 
hålla igång i 7 år till. Vi skulle helt enkelt behöva stöd från Kulturrådet. En fullständig 
ekonomisk rapport kommer komma till årsmötet. 

9. Rapport från jubileumsfesten i Göteborg 
Lena rapporterar från Ingrid att det var väldigt lyckat. 11 deltagare, men tyvärr  
inga nya medlemmar. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


