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1. Årsmötesprotokollet

Martin ska slutföra protokollet och Sofia ska skriva på som justerare. Det bör ordnas
snarast så att Chrisitan får protokollet för att ändra Martin till ansvarig utgivare och
ändra BiS status som arbetsgivare, samt att Tobias kan skicka ut det med maj
månads nyhetsbrev.

2. BiS status som arbetsgivare
Från Christian:

“Idag är vi registrerad arbetsgivare som måste skicka deklaration varje månad för
utbetalda löner. Vilket för oss hände för ca 15 år senast. Missar man sista
deklarationsdagen i månaden blir det straffavgift på 625 kr. Vilket hände mig en gång
förra året. Och det är onödiga kostnader för föreningen pga mitt slarv. Så jag tänkte
nu begära ändring till säsongsarbetsgivare vilket innebär vi skickar in när utbetalning
sker. Om inga löner betalats efter årets slut så anger man noll.

Det här påverkar inte de som har egna F-skattsedlar, tex Linus, då det är de själva
som betalar sociala avgifter.”

Styrelsen beslutar att vi går vidare med Christians förslag.

3. Karin Råghall som suppleant

Styrelsen beslutar att ta in Karin Råghall som suppleant.

4. Presentation av styrelsen

Vi diskuterar presentation av styrelsen - Lena påpekar att det finns en poäng i att inte
har för mycket föreningsmaterial i tidskriften.

Vi ser ändå ett behov av att presentera styrelsen tydligare och det finns en plats för
detta på hemsidan, så vi kan göra på det sättet istället. Presentationen skulle kunna



inkudera vad man har för drivkrafter, och man får gärna ha en bild med. Typ 4 rader.
Tobias skapar ett dokument på Google och sätter ett datum.

5. Arbetet med bis 2/2021

Martin redogör lite för hur arbetet med tidskriften går till.
Linus har bett oss att vara mer noggranna med första korret, så att det inte blir så
mycket ändringar i texten till omgång två.

Mötet inventerar texter till numret.

6. Förfrågan från Flamman

Lena svarar att vi är positiva till att ställa upp men vill gärna höra mer om hur
intervjun går till, om vi exempelvis kan göra det gemensamt på något sätt.

7. Aktivismforskarna
Lena har skrivit ett svar som kompletterar det längre svaret. Hon tar gärna emot
synpunkter på texten.

8. Entreprenadfrågan
Svensk biblioteksförening har behandlat frågan om privatiseringar av folkbibliotek i
styrelsen och ska komma med ett ställningstagande.

BiS bör förbereda en kommentar.

9. Nästa möte
Martin gör en Doodle.

Vid tangentbordet Tobias Willstedt


