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Föregående protokoll

● Offerter. Christian ska titta på det vid tillfälle. Men vi bedömer det inte som ett 
brådskande ärende utan något vi tar när det finns utrymme. 

● Samtal om nominerade personer för Svensk biblioteksförenings styrelse för att 
öka folkbiblioteksrepresentationen.

● Lena har skickat in en motion till BBL om att digitalisera de årgångar av 
tidskriften som inte är digitaliserade ännu. 

● Enkäten om tidskriften. Är någon mer av synpunkterna vi ska ta upp framöver? 

● Vi konstaterar att det hänt ytterligare kring ämnet sedan förra mötet. Utöver 
artikeln i Nordisk kulturpolitisk tidskrift 2/2020 finns det också en podd med en 
väldigt utmanande intervju med Sundeen på tidskriften Världen idags hemsida. 
Se i anteckningar nedan. 

bis 1/2021

● Genomgång av texter

Verksamhetsberättelse och årsmöte
 

● Verksamhetsberättelse. Tobias har skrivit verksamhetsberättelse som är i stort 
sett färdig. Christian ska kolla igenom och lägga till de uppgifter han brukar göra. 

● Årsmötet. Några externa anmälningar till årsmötet hittills.
 

● Valberedning: Annelien Van Der Tang-Eliasson har föreslagit sig själv till 



styrelsen och tidskriften. Hon är intresserad av att skriva texter samt att leta 
skribenter till tidskriften som vill bidra. Kan också bevaka Holland och Belgiens 
biblioteksfält. 

● Årsmötet: Samtalet mellan Charlotte och Martin ska ligga först i programmet. Det 
borde framgå av inbjudan på hemsidan, liksom att man kan anmäla sig och delta 
i den punkten utan att vara med på hela årsmötet, så som vi brukar. Skillnaden 
blir i år att den punkten ligger först. 

Littfest

Littfest blir digitalt i år. bis kommer inte delta, vi har inte haft tid att planera något med så 
kort varsel.

Bokmässan

Bokmässan kommer ske semidigitalt 2021. Det kommer finnas viss publik på 
seminarierna men också som digitalt program. De ämnen som vi drivit där är 
entreprenadfrågan. Hur ser det ut med aktivistfrågan? Ska vi skapa mer uppmärksamhet 
kring det? Hur ska vi förhålla oss till det? Är bokmässan aktuellt för oss? 

Entreprenadfrågan

Samtal om Svensk biblioteksförenings rundabordssamtal om entreprenadfrågan.

Övrigt

Styrelsemöte innan årsmötet? Kanske inte behövs, vi kan säkert lösa det via mail.

Föreslår i stället:
Ingrid Atlestam har skrivit om aktivistfrågan (Sundeen & Blomgren) på bloggen.


