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1. Välkommen Annelien

Vi välkomnar Annelien till styrelsen och gör en presentationsrunda.

2. Svaret till Blomgren och Sundeen

Det längre svaret publicerar vi på vår blogg och i tidskriften bis. Efter publicering på bloggen
skickar vi den till Nordisk kulturpolitisk tidskrift så att de får den för kännedom om inte annat.

När vi publicerar artikeln i tidskriften bis kan vi lägga till för kännedom att den skickats in till
Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

Vi signerar den längre artikeln som BiS styrelse och med alla styrelsemedlemmarnas namn.
Närvarande styrelsemedlemmar godkänner detta men vi måste stämma av även med Sofia.

Det korta svaret i Biblioteksbladet signeras kort och gott “BiS styrelse”.

3. Medverkan på Angereds bokmässa

Vid närmare anblick så verkar inte inbjudan angå BiS.

4. bis 2/2021

Tema skolbibliotek. Vi går igenom uppslag.

5. Förfrågan från Cecilia Jonsson

Cecilia hörde av sig till Tobias efter årsmötet som hon dessvärre missade. Hon är
intresserad av att engagera sig med. Tobias fortsätter dialogen. Möjligheten att gå in som
ersättare i styrelsen finns och om Cecilia vill delta i vårt arbete hälsar vi henne välkommen.

6. Workshop Nätverkstan 6 maj
Zoom 6 maj 13-15.30. Workshopen verkar intressant, om någon i styrelsen känner sig
manad så kan hen delta.



7. Entreprenadfrågan
Vi har skickat ut våra argument till Biblist, Svensk biblioteksförening och Författarförbundet,
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Angående Svensk biblioteksförening så har de inte reagerat på argumenten. Det kommer
inte bli någon diskussion i Stockholms regionförening. Lena har fått informationen att frågan
inte kommer att lyftas på årsmötet utan behandlas i styrelsen.

Vi bör skicka argumenten även till Vänsterpartiet i Nacka. Lena ordnar detta.

8. Nästa möte
Måndag 10 maj klockan 19.00

Vid tangentbordet Tobias Willstedt


