
 

 

Minnesanteckningar BiS styrelsemöte 2022-02-23 
 
Närvarande: Tobias, Martin, Lena, Sofia, Karin (som anteckade) 
 
Dagordning: 

1. Årsmötet 
2. Digitalisering av bis 
3. Nästa nummer 

 

1 Årsmötet 
Praktiskt: Lena har bokat lokal hos Svensk biblioteksförening och beställer lunchsmörgåsar. 
De som kan går ut och äter tillsammans efteråt. På söndagen ses vi kl 10-12 antingen på 
Kulturhuset eller i Svensk biblioteksförenings lokaler, antingen för ett konstituerande 
styrelsemöte och/eller diskussion om teman vi vill göra i tidningen framöver, samt tid för 
informellt snack! 
 
Diskussionspunkt/presentation: Vi resonerade kring vad vi ska ha för diskussionspunkt 
(enligt vad vi utlovat i kallelsen till årsmötet).  
 
Verksamhetsberättelse: Tobias har skickat ut på listan. Tobias uppdaterar utkastet med 
Lenas synpunkt om Lenas inspel på Svensk biblioteksförenings årsmöte gällande bibliotek på 
entreprenad. När vi är mer klara med digitaliseringsdokumentet sammanfattar Tobias det 
arbetet i verksamhetsberättelsen. Christian fixar bokslut.  
 
Valberedning: Lena återkopplar till Ida angående valberedningens arbete; nya 
styrelseledamöter samt intresse för fortsatt valberedningsarbete.  
 

2 Digitalisering 
Lena kompletterar inledningen med slagkraftig formulering om bis roll i biblioteksdebatten. 
 
Senast på söndag den 27 februari ska dokumentet vara klart – alla uppmuntras läsa och 
bidra tills dess! Utskick sker måndag 28 februari. För detta behövs att Christian tar ut 
mejladresser till medlemmar från registret, Martin skriver ihop ett underlag till mejlet som 
ska gå ut och Tobias skickar ut.   
 
I mejlutskicket berättar vi om styrelsens pågående arbete med en vision för att digitalisera 
bis. Vi uppmuntrar medlemmarna att läsa igenom visionsdokumentet (och påtalar att det är 
ett dokument under arbete). På årsmötet öppnar vi upp för diskussion med utgångspunkt i 
dokumentets diskussionspunkter, då styrelsen gärna vill ha medlemmarnas synpunkter inför 
det fortsatta arbetet.  
 

Nästa nummer av tidningen, 1/2022 
Manusstopp var 18 februari. Vi går översiktligt igenom inkomna texter och diskuterar 
bildmaterial.  
 



 

 

Tidningen ska till tryck 28 mars, Sofia återkommer med datum för första och andra korr. 
Sofia gör också layoutskiss. 
 

Övrig punkt 
Lena har blivit kontaktad av en medlem som bl.a. erbjöd sig att digitalisera gamla nummer av 
bis. Lena skriver notis.    
 
 
 


