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Välkommen till träff 
med Expertnätverket 
för verksamhets-
utvecklande metoder
Varmt välkommen till det första mötet med Expertnätverket 
för verksamhetsutvecklande metoder!

Mötet är tänkt som en kick-off för nätverket. Vi diskuterar 
och föreslår ramar och mål för arbetet framöver. Vad vill vi 
åstadkomma, hur vill vi arbeta och nätverka tillsammans? 
Vad menar vi med ”verksamhetsutvecklande metoder”, och 
varför är detta viktigt för oss och för biblioteken?

Plats: Stadsbiblioteket i Göteborg
Lokal: Snickerboa
Tid: Onsdagen den 27 september kl 10–16
Anmälan: Via länken nedan, senast 20 september

http://www.biblioteksforeningen.se/kalender/valkommen-
till-traff-med-expertnatverket-for-verksamhetsutvecklande-
metoder/

Max 30 deltagare, först till kvarn.

Program 27 september

10:00–10:15 Välkomna!

10:15–11:15 Om lärande organisationer. Föreläsning av 
Cecilia Gärdén, bibliotekskonsulent Kultur Väst, tidigare 
forskare och lärare vid Högskolan i Borås.

11:15–12:00 Våra visioner och förväntningar. Tre korta 
presentationer.

12:00–13:00 Lunch

13:00–16:00 Workshop, ledd av Kristina Hedberg, chef för 
den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge/Kronoberg.

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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Vi kommer att skicka ut förberedande frågor och 
annat underlag inom kort, och välkomnar ett 
brett deltagande på nätverkslistan, även från er 
som inte kommer att närvara på mötet.

Kontaktpersoner för nätverket:
Anette Eliasson – mötesvärd 
Chef, Stadsbiblioteket i Göteborg 
Tel: 031-368 33 47

Lena Fogelberg Carlsson – kontaktperson 
Bibliotekarie, Katedralskolan, Linköpings kom-
mun 
Tel: 013-20 75 48

Tore Torngren – kontaktperson 
Enskild medlem i Svensk Biblioteksförening, tidi-
gare kvalitetssamordnare vid Lunds universitets-
bibliotek 
Tel: 070-366 93 73

Om Expertnätverket:
I vårt nätverk kan vi mötas och dela med oss av 
våra erfarenheter av utvecklingsarbete, givetvis 
av de resultat vi uppnår, men med fokus på hur vi 
arbetar. I nätverket kan vi lyfta fram goda exem-
pel, diskutera svårigheter och föreslå framkomliga 
vägar.

Nätverket vänder sig till alla som engagerar sig i 
utvecklings- och förändringsarbete. Intresset kan 
innefatta omvärldsbevakning, planering, utveck-
lingsprojekt, implementering och utvärdering. Det 
kan inbegripa såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder och samspel med bibliotekens olika in-
tressentgrupper.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla människ-
or har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. 

Ett nav för engagemang och professionell 
utveckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras professionella 
utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, 
möjlighet till internationellt utbyte, de ledande 
branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår 
tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk 
samlas landets främsta kompetens inom olika bib-
lioteksområden. 

Välkommen som medlem! 


