
BiS styrelsemöte  
Protokoll möte 20200519 
Mötesunderlättare: Martin Persson 
Sekreterare: Tobias Willstedt 
Digitalt mötesrum 
 
Närvarande:  Lena Lundgren, Tobias Willstedt, Ida Holmlund, Martin Persson, Sofia Berg 
 

1. Val av mötesunderlättare och sekreterare 
Martin valdes till mötesunderlättare 
Tobias valdes till sekreterare 

2. Föregående protokoll 
Vi gick gemensamt igenom föregående protokoll 

3. bis 2/2020 tema När krisen kommer 

Genomgång av inkommet material. 
 
Illustrationer: 
Martin pratar med Stellan. 

Numret går till tryck 12/6. Martin pratar med Linus om tider, men vi kan redan 
nu göra KORR1 på de texter som ligger på Drive. 

4. Uppföljning årsmötet 
 
Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att ta in offerter från andra tryckerier, 
eftersom tryckkostnaderna har gått upp. Årsmötet beslutade också att 
styrelsen ska undersöka möjligheterna att ändra format på tidskriften för att 
sänka tryck- och distributionskostnader. Martin följer upp och tar in offerter 
från Tomas och Randis förslag, och undersöker om det skulle vara möjligt att 
byta format. 

 
Årsmötet frågade sig vad läsarna av tidskriften tycker om den och uppdrog åt 
redaktionen att göra en enkätundersökning som förmedlas via nyhetsbrevet. 
Då kan vi även fråga vad läsarna tycker om nyhetsbrevet. Tobias sätter igång 
arbetet med detta. 

 
Årsmötet hade förslag på kommande teman för tidskriften: att följa upp frågan 
om tjänstepersoner och aktivism, hur biblioteken arbetar i utsatta områden, 
och användarnas roll som deltagare i biblioteksverksamheten.  

 



Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att uppmärksamma projektet Matloub 
som stödjer palestinska bibliotek genom information i tidskrift och på hemsida. 
Vi har uppmärksammat i nyhetsbrev och på hemsida, vi skulle kunna lyfta in 
samma text i kommande tidskriftsnummer om det finns plats. 
 
“Årsmötet beslutade att Tobias Johansson och Tove Völgyi får frågan om de 
vill fortsätta som valberedning. Om de inte vill så får styrelsen i uppdrag att 
följa upp frågan.” Tobias och Tove har ännu inte svarat. Martin tar frågan 
vidare. 

5. Disabled Refugees Welcomes 
 
Vi beslutar att puffa för detta på hemsidan. Tobias ordnar med det, och 
bekräftar till Ingrid och Randi att vi lägger ut det. 
 

6. Tema bis 3/2020 och kommande nummer? 
Privatiseringar – biblioteken i Hällefors går tillbaka i kommunal drift för att få 
“förnyelse”. Höra med personalen i Nacka kommun? Vår kontakt i 
vänsterpartiet i Nacka? Hur gick det med vår motion om 
privatiseringsutredning i Svensk biblioteksförening? Lena har frågat Karin 
Linder men ännu inte fått något uttömligt svar. 

Biblioteksmuseiföreningen kommer med en bok i höst om utvecklingen under 
andra halvan av 1900-talet. Den bör vi recensera i kommande nummer. 

Vi bör även följa upp forskningsdebatten om Aktivism på bibliotek. 

Mötet bestämmer att vi följer upp framtida teman för tidskriften på mejlen. 

7. Övriga frågor 
Vi diskuterar kort Svensk biblioteksförenings årsmöte, som ingen av oss 
kunde delta i. 
 

8. Nästa möte 
Nästa möte blir under vecka 24. Martin skickar ut en Doodle. 

Vid tangentbordet Tobias Willstedt 

 
 

 



 

 


