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Föregående protokoll 
 

● Genomgående av protokoll 

Årsmöte 27 mars 13–15:30 
 

● Äger rum digitalt, anmälan till Christian 
● Be Tobias att lägga ut info på hemsidan 
● Tobias åtagit sig att skriva verksamhetsberättelse 
● Valberedning: Tobias och Tove nominerade vid årsmötet, Tobias Johansson 

förmodligen fortfarande aktuell. Lena kollar med Tobias W. 
● Länk: Martin skapar och Christian skickar ut. 
● Alternativt inslag utöver årsmötesförhandlingarna, förslag från Lena: Lite längre 

intervju med Charlotte ang. automatisering och urval? Christian menar att AI-inslaget 
var lite överdrivet, men visst en högre grad av smarthet, i kombination med flytande 
bestånd. Finns för- och nackdelar. Martin kollar med Charlotte, och kan vara 
intervjuare. Christian anmäler sig som sakkunnig 30 min till förfogande, i början av 
programmet. Be Tobias tydliggöra på hemsidan. 

● Förslag till mötesordförande: Lena, sekreterare: Tobias. 
 

Tidskriften generellt 
 

Kulturrådet 
 
Återigen inget bidrag från Kulturrådet, tyvärr. 
Christian rapporterar att vi har runt 100 tkr i kapital. 
Allmän tidningsdöd, fundera på digital satsning. 
 
Lena: Viktigt att ta upp enkäten i nästa ansökan. 
 



Enkäten 
 
Tobias har sammanställt enkäterna, vi gick igenom texterna. 
 
Både Vision, Brå och DIK har alla gjort rapporter om arbetsmiljön på bibliotek. Uppslag till 
text längre fram, när pandemin är mindre dominerande. Martin frågar Andrea om hon är 
intresserad av att skriva något. 
 
Vi diskuterade nedstängningen av bibliotek, hur följer vi upp det? 
 
Att etablera en panel, hur går vi vidare? Vi diskuterade förslag till namn. Till en början gör vi 
en testpanel på tema skolbiblioteksutredningen, se nästa punkt. 
 
Viktigt att fortsätta med privatiseringsfrågan. 
 
Hur förhålla sig till att nyhetsbrevet och tidskriften delvis konkurrerar med varandra? Ta upp 
frågan på årsmötet. 

bis 1/2021 
 

● Genomgång av material 
 

Bibliotek på entreprenad 
 

Christian: Regionförening Syd av Svensk biblioteksförening kommer att ta upp frågan 
på årsmötet den 18 mars. Nick Jones leder diskussionen 
 

Nästa möte 
 
Torsdagen den 25 februari kl. 19 
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