
 

1 (2) 

Styrelsemöte BiS, 11 maj 2022 

Närvarande: Karin (anteckningar), Emma, Lovisa, Lena, Martin, Annelien (mötesunderlättare) 
 

1. Ansvarig utgivare 

Processen med att byta ansvarig utgivare är på gång. Christian har fyllt i handlingar och skickat 
till Martin för påskrift. Martin ska skicka till Lennart som i sin tur ska skicka in till PRV. Oklart om 
det hela hinner gå igenom till nästa nummer.  
 

2. Folkets forum  

Lena rapporterar kring BiS medverkan vid Folkets forum, som pågår 31 maj-1 juni i ABF-huset i 
Stockholm. BiS anordnar en punkt den 31 maj kl. 17-18.45 med Lars Ilshammar, Elisabeth 
Rundqvist och Nick Jones. Lena samordnar BiS medverkan, Lovisa kan också vara på plats. 
Planen är att inslaget ska sändas via Zoom.  
 

3. Studiecirkel i Umeå 

Några BiS-medlemmar i Umeå kommer att köra en studiecirkel om Jutta Haiders och Olof 
Sundins nya bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information. Karin 
ser till att lägga upp information om detta på hemsidan och BiS sociala medier ifall fler vill 
medverka.  
Karin försöker också skriver något om boken/cirkeln till bis 3/2022. 
 

4. Nästa nummer av bis 

Generellt om tidskriftsprocessen: 

 Ofta väntar vi med att börja korra till efter manusstopp.  

 Martin skickar ut instruktioner om vad som ingår i första korr.  

 Den som har haft kontakt med en skribent/intervjuperson fortsätter ha kontakt 

med den vid funderingar kring redigering av texten.  

 

 Vid korrläsning: alla får korrläsa de texter man vill och hinner. När man korrläst 

skriver man sina initaler efter dokumentnamnet, t.ex. boktips2.KR.doc. Den som 

vill vara ansvarig för en text skriver ANSV efter sina initialer. När den ansvarige 

bedömer att texten är färdig att skicka till layout skriver hen boktips2 KR ANSV 

KORR1.doc (om flera har läst kan det t.ex. se ut så här: boktips2 LL MP KR 

ANSV KORR1.doc) 
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Första korr till Linus 22 maj. Linus skickar utkast till oss 1 juni. Andra korr till Linus 5/6. Till tryck 
12/6. 
 
Genomgång av material till nästa nummer 
 
Nästa möte 14 juni kl. 19 

 


