
Verksamhetsberättelse för föreningen Bibliotek i 
Samhälle 2019  

Föreningen  
Styrelsen har utgjorts av Christian Forsell, Lena Lundgren, Tobias Willstedt, Charlotte 
Högberg, Martin Persson, Ida Holmlund, Johannes Soldal och Sofia Berg. Ersättare: Ann 
Östman. 
 
Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson.  
Valberedning: Tobias Johansson och Tove Völgyi. 
 
Kontaktpersoner är: Tobias Willstedt för Stockholm, Anna Hallberg för Göteborg, Martin 
Persson för Malmö och Ida Holmlund för Umeå. Kontaktpersoner för övriga delar av landet 
söks.  
 
Styrelsen har haft åtta sammanträden under året: 20/1, 17/2, 16/4, 26/8, 30/9, 21/10, 11/11, 
29/12. Möten hålls i ett digitalt mötesrum. En del ärenden har avhandlats fortlöpande via 
styrelsens mejlgrupp.  
 
Redaktionen för tidskriften bis har bestått av Charlotte Högberg, Johannes Soldal, Sofia 
Berg, Tobias Willstedt, Ida Holmlund och Martin Persson. Linus Mannervik har arbetat med 
tidskriftens form och sättning.  

Föreningens årsmöte  
Årsmötet ägde rum den 17 mars i Umeå. I samband med årsmötet hölls en öppen 
salong/diskussion med temat ”Biblioteken och rasismen”. Medverkande i samtalet var 
bibliotekarierna Lena Bezawork Grönlund och Johan Palme. Moderator var Karin Råghall. 

Medlemskap och prenumerationer  
Vid 4/2019 hade vi 173 medlemmar och 180 prenumeranter.  
Vid 4/2018 hade vi 164 medlemmar och 164 prenumeranter.  
 
Föreningen har alltså ökat antalet medlemmar och prenumeranter sen föregående år. 
 



 

50-årsjubileum 
BiS bildades 1969 och fyllde således 50 år under förra året. Föreningen manifesterade 
jubileet genom ett utökat nummer av tidskriften bis (4/2019) som innehöll bakåt- och 
framåtblickande texter från nya och gamla föreningsmedlemmar och aktivister. Numret 
mottogs väl. 

Hemsidan och sociala medier 
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.  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. 
 
Antalet visningar och besök på foreningenbis.com har ökat kraftigt under 2019:  
 
År Visningar Besökare  
2019 26 926 15 020 
2018 20 956 12 875 
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  
 
Antalet följare på Facebook och twitter har ökat. 
 
Facebook: 1550 följare (20200101) 1461 följare (20190111)  
Twitter: 2934 följare (20200101) 2899 följare (20190111) 



Internationell solidaritet  

BiS har under åren engagerat sig i olika internationella projekt för att stötta 
biblioteksverksamhet och läsfrämjande verksamheter i olika delar av världen. Det är BiS 
solidaritetsfond som är kärnan i vårt internationella engagemang - medel som donerats av 
våra medlemmar och andra intressenter till våra solidaritetsprojekt. Under 2019 hade 
föreningen inget särskilt projekt. 

Bokmässan i Göteborg 2019 
Tidskriften bis fanns i Kulturtidskriftsmontern. Lena Lundgren medverkade för BiS räkning i 
seminariet “Bibliotekarien - aktivist eller tjänsteman” som arrangerades av Högskolan i 
Borås. Ingrid Atlestam rapporterade om seminariet i bis  4/2019. 

Biblioteksdagarna  
Lena Lundgren representerade BiS på årets biblioteksdagar som ägde rum i Helsingborg 
15-17 maj. Lena Lundgren följde upp BiS engagemang i frågan om biblioteksentreprenader 
med en motion om utredning av bibliotek i alternativa driftsformer. Motionen bifölls av 
årsmötet.  

Littfest 
Medlemmar från styrelsen och BiS Västerbotten hade ett bokbord på litteraturfestivalen 
Littfest i Umeå, 14-16 mars. Deltagandet var väldigt lyckat. 

Tidskriften bis  
Tidskriften bis utgör fortsatt den viktigaste delen i föreningens löpande verksamhet. Under 
2019 gavs fyra nummer ut, inklusive det utökade jubileumsnumret. Vi har haft såväl 
återkommande som nya skribenter. Föregående nummer publiceras successivt i pdf-format 
på hemsidan.  
 
Redaktionsarbetet sker i digitala mötesrum och e-post. 
 
Kulturrådet har beslutat att inte bevilja ansökt produktionsbidrag till bis för 2020. Besluten 
motiveras aldrig. 

Nyhetsbrev 
Under 2018 startade BiS ett gratis nyhetsbrev för medlemmar och andra intresserade. 
Brevet innehåller nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan 



intressera medlemmar eller den som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett 
vänsterperspektiv. Tobias Willstedt är ansvarig. 

 
Vi skickade ut 12 nyhetsbrev under 2019. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet stiger 
kontinuerligt och var vid slutet av året 331 stycken (i slutet på 2018 var det 210 
prenumeranter). Äldre nyhetsbrev publiceras på vår hemsida. 
 
Nyhetsbrevet varit bidragande till att nya medlemskap har tecknats. 

Nationell biblioteksstrategi  
Den 7 mars överlämnade Arbetsgruppen för en nationell biblioteksstrategi sitt 
slutbetänkande till kulturminister Amanda Lind på KB. BiS har i många år efterlyst en 
nationell biblioteksstrategi, som uttrycker statens uppfattning av bibliotekens fundamentala 
roll i samhället och vilka långsiktiga satsningar på utveckling som staten är beredd att göra. 
Föreningen har engagerat sig i arbetet med strategin, lämnat yttranden över delrapporter, 
medverkat i ett dialogmöte om barnbiblioteken och deltagit i andra diskussioner. 
 
Slutbetänkandet fick rubriken Demokratins skattkammare och skickades ut på remiss. BiS 
skickade i oktober in ett remissvar. Ärendet behandlas nu av kulturdepartementet. 
 
Remissvaret är en sammanfattning av diskussionen vid en medlemsträff för BiS-veteranerna 
september 2019 och andra synpunkter som framkommit om rapporten. Texten behandlades 
sedan i föreningens styrelse. 
 
Hela BiS svar finns tillgängligt att läsa på föreningens hemsida, foreningenbis.com. En 
uppföljande artikel av Lena Lundgren med förslag till särskilda strategiska insatser för 
barnbiblioteken publicerades i bis 4/2019 och skickades även till Amanda Lind. 

BiS Västerbotten 

1 maj Umeå 
På 1 maj i Umeå deltog BiS Västerbotten med banderoll på Manifestation till försvar för 
strejkrätten.  

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


