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Styrelsemöte föreningen BiS, 2022-11-

02 

Närvarande: Martin, Emma, Lovisa, Christian 

1 Nästa nummer 

1.1 Illustratör 

Stellan hört av sig och vill illustrera. Vi är glada för det! Karin återkopplar till Stellan. 

1.2 Layout-ansvariga 

Emma och Karin tar på sig layoutansvar. 

1.3 Övrigt 

Linus har bekräftat till Martin att antal tecken i schablonsidorna i layoutskissen stämmer, 

så vi fortsätter gå på dem. 

2 Övrigt 

2.1 Kallelse årsmöte 

Ska in i bis 4/2022. 

Var ska vi vara? Uttryckt intresse från medlem i Göteborg att vi inte ska vara i Stockholm. 

Diskussion kring fördelar och nackdelar, men vi landade inte i något beslut. Vidare 

diskussion på maillistan. 

När? Vi kunde enas om datum, men Lovisa gör en Doodle där styrelsen får fylla i vilka 

datum som passar. Enligt stadgarna ska mötet hållas i mars månad, så Doodlen blir för 

de fyra helgerna i mars. 

Aktivitet. Förslag: "Ett halvår efter valet – vad är läget i biblioteks- och kulturpolitiken just 

nu?" På ett ungefär. Kan anpassas i form och innehåll närmare årsmötet, men tanken är 

att vi har en diskussionspunkt, med introduktion från någon/några av oss. Organisering 

kan också vara ett viktigt tema som ryms inom temat. 
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2.2 Utgivningsbevis, uppdatering 

Christian beklagar, men bekräftar att ändringen inte gått igenom. Förmodligen för att vi 

missat komplettera handlingarna till PRV. Christian tar på sig att kolla läget i dagarna, 

återkommer med besked om vad Martin behöver skicka in, etc. 

2.3 Se över programmet 

Det har uttryckts ett behov av att uppdatera föreningens program, som senast 

uppdaterades 2009. Vi kommer diskutera det på BiS-helgen i januari, vi får ta det 

därifrån. Reservera plats i dagordningen för årsmötet, men oklart om vi kommer ha 

något redo för beslut på årsmötet. Det är inte kritiskt om vi får ta det på nästkommande 

årsmöte. 

2.4 Hur vi presenterar föreningen i olika sammanhang 

Vi bordlade frågan p.g.a. tidsbrist. 

2.5 Förslaget på BiS-helg i januari 

Förslag från Emma, Lovisa och Karin postat på mailen. Alla uppmanas kolla på det och 

svara i mailtråden. 

2.6 Uttalande kring angiveri 

Aktuell diskussion i offentligheten kring Tidöavtalet och den politiska viljan från de 

blåbruna att offentliga institutioner i ökad grad ska jaga papperslösa. Vi beslutade att BiS 

ska gå ut med ett uttalande kring att biblioteket inte ska vara en plats där personalen 

anger sina användare. Mailledes organisering. 

2.7 Möte om digital publicering 

Martin utökar Doodle med fler datum, svårt att hitta tider när alla kan. Christian 

påpekade att vi behöver ha detta som en punkt på nästa årsmöte, då förra årsmötet 

beslutade att ett nytt beslut ska tas då. 

2.8 Delning av Google-konto för mail och Drive 

Google ska införa tvåfaktorautentisering, vilket innebär att det snart inte kommer gå att 

logga in enbart med lösenord längre. Martin tittar på andra lösningar att hantera mail 

och Drive, med målet att fortsätta använda Google-kontot, men på ett annat sätt. Martin 
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är angiven för de sekundära kontaktvägarna, så andras tillgång till kontot kommer frysas 

i dagarna. Martin bevakar mailen så länge och återkommer. 
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