
Verksamhetsberättelse för föreningen Bibliotek i
Samhälle 2021

Föreningen
Styrelsen har utgjorts av Annelien van der Tang, Christian Forsell, Lena Lundgren, Tobias
Willstedt, Martin Persson och Sofia Berg. Ersättare: Karin Råghall.

Revisorer: Magnus Torstensson och Tommy Olsson.
Valberedning: Ida Holmlund.

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 8 styrelsemöten under året. 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 Lena Lundgren, Sofia Berg, Tobias Willstedt,
Annelien van der Tang, Martin Persson och Karin Råghall. Linus Mannervik har arbetat med
tidskriftens form och sättning.

Covid-19
Under året har coronapandemin påverkat föreningens verksamhet, då möjligheten till fysiska
möten periodvis varit begränsad. Troligtvis har detta påverkat rekryteringen av nya
medlemmar.

Föreningens årsmöte
Årsmötet ägde rum den 27 mars över Jitsi. Mötet föregicks av ett samtal mellan Martin
Persson och Charlotte Högberg om artificiell intelligens.
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Medlemskap och prenumerationer
Vid 4/2021 hade vi 164 medlemmar och 176 prenumeranter
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

Sammantaget har föreningen alltså haft en positiv utveckling vad gäller medlemskap och
prenumerationer under året. Antalet prenumeranter utan medlemskapet har minskat
marginellt men antalet medlemmar ökat desto mer.

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 har ökat under 2021.

År Visningar Besökare
2021 30 382 15 196
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
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Antalet följare på twitter och facebook har också ökat.

Facebook:
1667 följare (20220104) 1600 följare (20210128) 1550 följare (20200101)
Twitter:
2890 följare (20220104) 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 2021 hade
föreningen inget särskilt projekt.

Bokmässan i Göteborg 2021
På grund av coronapandemin fick årets Bokmässa ställas om och bli digital med begränsat
fysiskt deltagande. BiS deltog inte.

Branschdagarna 2021
Branschdagarna, tidigare Biblioteksdagarna, var digitalt under 2021. BiS deltog inte.

Littfest 2021
Föreningen deltog inte under 2021 men fortsätter bevaka Littfest för deltagande i framtiden.

Tidskriften bis
Tidskriften bis utgör fortsatt den viktigaste delen i föreningens löpande verksamhet. Under
2021  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.

Redaktionsarbetet sker i digitala mötesrum och e-post.

Kulturrådet har beslutat att inte bevilja ansökt produktionsbidrag till bis för 2022. Besluten
motiveras aldrig.
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Övergång till digital publicering av tidskriften bis
Med anledning av den ekonomiska situationen uppdrog BiS årsmöte 2021 åt styrelsen att
”utreda möjlighet till övergång till enbart eller delvis digital publicering för tidskriften bis”.
Huvudsaklig utredare i frågan har varit Martin Persson som tagit fram ett
diskussionsunderlag i samråd med resten av styrelsen. Styrelsen har under ett antal avsatta
möten bearbetat materialet.

Underlaget skickades via e-post ut till BiS medlemmar 3 mars för fortsatt diskussion under
årsmötet.

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 2021. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet stiger
kontinuerligt och var vid slutet av året 438 stycken (i slutet på 2020 var det 366
prenumeranter). Äldre nyhetsbrev publiceras på vår hemsida.

Nyhetsbrevet varit bidragande till att nya medlemskap har tecknats.

Svensk biblioteksförenings årsmöte
På Svensk biblioteksförenings årsmöte den 20 maj kritiserade Lena Lundgren
föreningens hanterande av frågan om bibliotek på entreprenad, bland annat med
hänvisning till BiS "risklista", och menade att föreningen borde göra ett tydligare
ställningstagande mot entreprenader samt utarbeta ett stödmaterial för biblioteken.

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

Styrelsen
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