
Verksamhetsberättelse för föreningen Bibliotek i
Samhälle 2020

Föreningen
Styrelsen har utgjorts av Christian Forsell, Lena Lundgren, Tobias Willstedt, Charlotte
Högberg, Martin Persson, Ida Holmlund, Johannes Soldal och Sofia Berg. Ersättare: Karin
Jonsson Sandström. Johannes Soldal lämnade styrelsen i augusti 2020 av personliga skäl.

Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson.
Valberedning: Tobias Johansson

Kontaktpersoner är: Tobias Willstedt för Stockholm, Anna Hallberg för Göteborg, Martin
Persson för Malmö och Ida Holmlund för Umeå. Kontaktpersoner för övriga delar av landet
söks.

Styrelsen har haft nio sammanträden under året: 26/1, 16/2, 22/3, 27/4, 19/5, 13/8, 21/9,
2/11 och 9/12. Möten hålls i ett digitalt mötesrum och protokollen publiceras på föreningens
hemsida. En del ärenden har avhandlats fortlöpande via styrelsens mejlgrupp.

Redaktionen för tidskriften bis har bestått av Charlotte Högberg, Sofia Berg, Tobias Willstedt,
Ida Holmlund, Martin Persson och Johannes Soldal (fram till augusti 2020). Linus Mannervik
har arbetat med tidskriftens form och sättning.

Covid-19
Under året har coronapandemin påverkat mycket av föreningens verksamhet, med inställda
evenemang och aktiviteter. Troligtvis har detta påverkat rekryteringen av nya medlemmar.

Föreningens årsmöte
Årsmötet ägde rum den 28 mars över Jitsi. Mötet var ursprungligen planerat att äga rum i
Lund, men den fysiska träffen och den anslutande salongen som var planerad, om bibliotek
och aktivism, fick ställas in på grund av coronapandemin.

Medlemskap och prenumerationer
Vid 4/2020 hade vi 149 medlemmar och 179 prenumeranter
Vid 4/2019 hade vi 173 medlemmar och 180 prenumeranter.
Vid 4/2018 hade vi 164 medlemmar och 164 prenumeranter.

Föreningen har alltså minskat antalet medlemmar sen föregående år, medan antalet
prenumeranter är ungefär på samma nivå.



Hemsidan och sociala medier
BiS hemsida, http://foreningenbis.com, spelar en viktig roll för att härbärgera grundmaterial
för föreningen, äldre nummer och inte minst för att komma med nyheter och kompletterande
material. Webbmaster har varit Tobias Willstedt. Studenter hittar uppsatsmaterial i våra
äldre nummer (2002-) som finns som pdf-filer på hemsidan. Hemsidan är interaktiv genom
att vara sammankopplad med föreningens Facebooksida och Twitterkonto.

Antalet visningar och besök på foreningenbis.com:

År Visningar Besökare
2020 22 469 12 550
2019 26 926 15 020
2018 20 956 12 875
2017 20 962 13 896
2016 12 283 7 507
2015 16 570 9 565
2014 16 510 9 245
2013 21 789 10 392

Antalet följare på Facebook har ökat, medan de har sjunkit på twitter, vilket kan ha att göra
med att twitter gallrat bland bot-konton.

Facebook: 1600 följare (20210128) 1550 följare (20200101)
Twitter: 2814 följare (20210128) 2934 följare (20200101)

Internationell solidaritet

BiS har under åren engagerat sig i olika internationella projekt för att stötta
biblioteksverksamhet och läsfrämjande verksamheter i olika delar av världen. Det är BiS
solidaritetsfond som är kärnan i vårt internationella engagemang - medel som donerats av
våra medlemmar och andra intressenter till våra solidaritetsprojekt. Under 2020 hade
föreningen inget särskilt projekt.

Bokmässan i Göteborg 2020
På grund av coronapandemin så fick årets Bokmässa ställas om och bli digital.



Biblioteksdagarna 2020
Biblioteksdagarna 2020 ställdes in på grund av coronapandemin.

Littfest 2020
Medlemmar från styrelsen och BiS Västerbotten hade planer på att ha ett bokbord på
litteraturfestivalen Littfest i Umeå under mars 2020. Festivalen fick tyvärr ställa in på grund
av coronapandemin. Föreningen fortsätter bevaka Littfest för deltagande i framtiden.

Tidskriften bis
Tidskriften bis utgör fortsatt den viktigaste delen i föreningens löpande verksamhet. Under
2020 gavs fyra nummer ut, och tidskriften har haft en upplaga på 500 ex per nummer. Vi har
haft såväl återkommande som nya skribenter. Föregående nummer publiceras successivt i
pdf-format på hemsidan.

● bis 1/2020 hade tema aktivism/folkbildning/Barbro Bolonassos
● bis 2/2020 hade tema När krisen kommer
● bis 3/2020 hade inget tema men handlade bland annat om läsning under

coronapandemin
● bis 4/2020 hade inget tema men handlade bland annat om mångspråkig

biblioteksverksamhet

Under året har tidskriften bis också haft texter om samarbetet mellan de svenska biblioteken,
en uppmärksammad serie som rört sig över flera nummer.

Redaktionsarbetet sker i digitala mötesrum och e-post.

Kulturrådet har beslutat att inte bevilja ansökt produktionsbidrag till bis för 2021. Besluten
motiveras aldrig.



Nyhetsbrev
Under 2018 startade BiS ett gratis nyhetsbrev för medlemmar och andra intresserade.
Brevet innehåller nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan
intressera medlemmar eller den som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett
vänsterperspektiv. Tobias Willstedt är ansvarig.

Vi skickade ut 11 nyhetsbrev under 2020. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet stiger
kontinuerligt och var vid slutet av året 366 stycken (i slutet på 2019 var det 331
prenumeranter). Äldre nyhetsbrev publiceras på vår hemsida.

Nyhetsbrevet varit bidragande till att nya medlemskap har tecknats.

Enkätundersökning
Under året har styrelsen genomfört enkätundersökningar bland tidskriften och nyhetsbrevets
läsare. Se bifogade sammanställningar av resultaten.

Folkbibliotek på entreprenad
Efter en motion från BiS Lena Lundgren så gjorde Svensk biblioteksförening en kartläggning
av folkbibliotek med alternativa driftsformer under 2020. BiS kommenterade kartläggningens
resultat i bis 4/2020 och fortsätter följa upp frågan. BiS har publicerat ett dokument med sina
samlade argument mot bibliotek på entreprenad. I mars 2021 uppdaterades dokumentet.

Matloub
BiS har under år uppmärksammat projektet Matloub som stödjer palestinska bibliotek genom
information i föreningens nyhetsbrev och hemsida.

Övrigt
Föreningen var under året medlem i Biblioteksmuseet, Svensk biblioteksförening och
Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter.

Styrelsen


