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Protokoll för styrelsemöte BiS 12/10 

 

 

Närvarande: Martin, Karin, Emma, Lena, Lovisa  

Samtalsunderlättare: Karin 

Sekreterare: Lovisa  

Mötestid: 19:00 - 20:30 (15 minuter tilläggstid, mötet avslutades 20:45) 

Utgivningsplan för 2023 

Vi godkände Christians förslag på utgivningsplan för 2023. Se nedan.  

Till tryck. 

Nr 1: mån 27 mar 

Nr 2: mån 12 juni 

Nr 3: mån 11 september 

Nr 4: mån 11 december. 

Förra numret av bis: Tankar & lärdomar  

Vi diskuterade vad vi lärt oss av arbetet med det förra numret. Några lärdomar: 

1. Den/de som är ansvariga för layoutskissen har också mandat att fatta beslut. För att 

undvika för många trådar på mejl och att missa viktiga kommentarer landade vi i 

förslaget att under det kommande numret ha ett extra redaktionsmöte några dagar 

innan vi skickar till Andra korr, för att där gå igenom sådant som kan vara svårt att 

diskutera över mejl.  

2. Den som är ansvarig för en text är också ansvarig för bild, vilket innefattar att se till 

att bilderna är av tillräckligt god kvalitet att användas i tidskriften och ta bort 

eventuella bilder som inte längre är aktuella för texten ur bildmappen. Den ansvariga 

ska göra en kommentar till rubriken med tanken kring bild, om det är särskilt viktigt 

att en viss bild kommer med, etc.  

3. Martin stämmer av med Linus om teckenantalet i typsidorna stämmer och hör om det 

finns möjlighet att förtydliga hur mycket som ryms i de olika typsidorna (bild och 

text). För ökad tydlighet och möjlighet att planera.  

4. Viktigt att ta med sig vikten av att hålla god ton, att det är okej att göra misstag 

(särskilt i en ny roll) och att det är bra att komma ihåg att vi får ha hög ambitionsnivå 

men att alla också har olika ork.  

5. Framöver ska vi ha en mejltråd för “redaktionellt arbete” under arbetet, för att 

undvika rörighet.  

Nästa nummer av bis: Börja planera 

Genomgång av texter. 

Vi bestämde att vi behöver ha ytterligare ett redaktionsmöte onsdagen den 9/11 19:00. 

Manusstopp är den 12/11.  
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Kommunikations-/medlemsstrategi: rapport från Lovisa, Emma och 

Karin som börjat spåna 

Ingen rapport just nu, men ett konkret förslag: att anordna en bis-helg i januari i Stockholm. 

Ett tillfälle att diskutera föreningens syfte, att få umgås och att delvis bjuda in den breda 

skaran av medlemmar. Förslag på datum: helgen 14-15 januari eller 21-22 januari. Emma, 

Karin och Lovisa ansvarar för att organisera detta och hörs igen innan styrelsemötet.  

Ska vi svara på debattartikeln Varför är bibliotekarierna så jävla fega om 

blåbrunt? 

Vi diskuterade att kommentera/svara på artikeln i ETC “Varför är bibliotekarier så jävla fega 

mot blåbrunt?”, men kom fram till att vi inte ska det. Finns risker att det blir förenklat, 

samtidigt som det tar väldigt mycket tid och arbete i anspråk att skriva ett sådant svar. Vi vill 

hellre jobba smart över en lång tid framöver, istället för att skrika nu.  

Om utgivningsbeviset 

Martin ska höra med Christian hur det ligger till med utgivningsbeviset. Det är ännu inte 

bekräftat om Martin står som ansvarig utgivare eller ej.  

Uppföljningspunkter från förra mötet:  

1. Ansöka om pengar hos Svensk biblioteksförening? (Lena)  

Vi inväntar lite till så att den nya ordföranden ska få komma på plats lite mer. Lena tar på sig 

att eventuell höra av sig till henne för att få tillfälle att presentera BiS.  

2. Övergång till digital publicering: uppdatering av läget.  

Martin har arbetat med en prototyp och ett flödesschema (utifrån tanken att bara börja med en 

prototyp och sedan diskutera den). Vi ska ägna särskild tid åt detta under ett möte, så att 

Martin kan visa och kommentera under tiden.  

Vi skjuter på följande punkter till nästa styrelsemöte: (Martin 

skickar ut en doodle om när nästa styrelsemöte ska hållas)  

 Att presentera BiS: vad är viktigt att förmedla? (Obs jag tänker inte att vi ska gå 

igenom allt, jag har koll på nutiden, men det vore värdefullt med input från er som 

varit med länge ang. vad som är viktigt att lyfta fram ur BiS-historien?) 

 Årsmötet - vi behöver bestämma datum och meddela detta i god tid 

 Publiceringsstöd för digitala tidskrifter från Kulturrådet? (Karin, Emma, Lovisa) 

 

https://www.etc.se/debatt/varfoer-aer-bibliotekarierna-saa-jaevla-fega-om-blaabrunt
https://www.etc.se/debatt/varfoer-aer-bibliotekarierna-saa-jaevla-fega-om-blaabrunt
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