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Arbetsordning vid Svensk biblioteksförenings årsmöte
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
Att fastställa följande arbetsordning:
1. Närvaro- och yttranderätt liksom förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem i Svensk
biblioteksförening. Mötespresidiet kan ge yttranderätt till annan närvarande. Ordet begärs skriftligt eller
med röstkort.
2. Yrkanden ska lämnas skriftligt till mötespresidiet.
3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte sker omröstning
öppet såvida inte sluten omröstning begärs.
4. Beslut vid val sker genom acklamation eller om något ombud så begär, genom sluten omröstning. Vid
lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer än halva antalet röster görs ny
omröstning mellan de två som erhållit flest röster.
5. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Enskild medlem har utöver egen röst
rätt att företräda högst en institutionell medlem.
6. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än det antal som ska väljas samt
om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.
7. Motionsyrkanden med ekonomisk inriktning avgörs i samband med årsmötets behandling av budget.
8. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.
För institutionella medlemmar gäller följande:
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6

Antal årsarbetare
-10.00
10.01-20.00
20.01-30.00
30.01-40.00
40.01-80.00
80.01-

Antal röster vid årsmötet
2 (blå röstsedel)
3 (orange röstsedel)
4 (grön röstsedel)
5 (röd röstsedel)
6 (rosa röstsedel)
7 (lila röstsedel)

Enskilda medlemmar har gul röstsedel med 1 röst.
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Årsredovisning 2017
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Svensk biblioteksförening är en ideell, ekonomiskt och partipolitiskt obunden samt fri aktör.
Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek
och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja
forskning och utveckling. Verksamheten regleras av stadgarna, årsmötets beslut och
styrelsens handlingsplan. Föreningen är självfinansierad och inte beroende av till exempel
offentliga bidrag för att bedriva sin verksamhet.
I enlighet med stadgarna leds föreningens arbete av styrelsen, som inom sig utsett
arbetsutskott. Styrelsen upprättar en placeringspolicy samt fastställer en instruktion för
generalsekreteraren, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, general
sekreteraren och kansliet.

Föreningens Firma
Säte
Orgnr

Svensk biblioteksförening
Stockholm, Oxtorgsgränd 2
845000-2624

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av sju kvinnor och fyra män.
Styrelsen har hållit sju möten under året.

Medlemmar
Vid årsskiftet 2017/2018 hade föreningen totalt 3 334 medlemmar, varav 465 är
institutionella och 2 869 enskilda medlemmar.

Resultat och utfall
Föreningen redovisar ett verksamhetsresultat på -17,9 Mkr(-18,5 Mkr för 2016).
Underskottet är något lägre än budget(+/- 0,0 Mkr 2016).
Resultatet efter finansnetto är +96,9 Mkr(-11,8 Mkr 2016). Det stora överskottet beror på
försäljning och omplacering av värdepapper, som under flera år har ökat i marknadsvärde
samtidigt som bokfört värde varit oförändrat.
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Väsentliga ekonomiska händelser under året
Kapitalförvaltningen
Svensk biblioteksförening har under året fortsatt med så kallad indexförvaltning. Styrelsen
anlitar Fred Wachtmeister & Partners (FWP) som placeringskonsult.
I mars beslutade styrelsen att sälja innehavet i fonden Brummer Multi -Strategy. Beslutet
att avsluta innehavet baserades på att fonden inte uppnådde de etiska mål som fastställts i
placeringspolicyn.
I januari 2017 redovisade FWP en utvärdering av SEB mikrofinansieringsfond samt Svenska
Bostadsfonden. FWP hade analyserat SEB utifrån ett risk- och avkastningsperspektiv samt
belyst de etiska aspekterna och genomlyst marknaden efter en direktinvestering i svenska
bostäder som är långsiktig, ansvarstagande och med en god avkastning. Placeringsrådet fann
att de föreslagna investeringsalternativen faller väl in i föreningens krav kring etiska mål
samt förväntad avkastning.
I mars beslutade styrelsen att investera i SEB Microfinansieringsfond samt Svenska
Bostadsfonden, institution 2.
SEB köpet gick igenom omedelbart medan Svenska Bostadsfonden efterfrågade kapitalet
först i december.
I juni antog styrelsen en ny Placeringspolicy. De nya etiska och hållbara målen medförde att
innehavet i SPP byttes från SPP Aktie-indexfond Global till SPP Global Plus A och från Öhman
Etisk Index Sverige till Öhman Sverige Marknad Hållbar A vars etiska riktlinjer följer
föreningens nuvarande Placeringspolicy samt förväntad avkastning.
Övriga tillgångar år placerade i AMF räntefonder.
I enlighet med den av styrelsen fastställda placeringspolicyn är målet att nå en årlig
avkastning som överstiger förändringen i konsumentprisindex med tre procentenheter.
Detta mål har i stort sett infriats för år 2017. Den totala värdeökningen/avkastningen på
föreningens placeringar rör sig om cirka 4 % eller 17,8 Mkr (5 % eller 19 Mkr 2016). Efter
uttag för årets verksamhetsresultat (-17,9 Mkr) är föreningens eget kapital inklusive
övervärde i långfristiga värdepappersinnehav 402,2 Mkr (402,7 Mkr 2016), vilket är 0,5 Mkr
eller 0,13 % lägre (+0,4 Mkr/+0,09 % 2016 högre) än i föregående års bokslut.
Styrelsens placeringsråd bestående av Calle Nathanson, Anders Söderbäck och Helena
Kettner-Rudberg har kontinuerliga möten med FWP för att säkra en korrekt tillgångs
allokering.
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Främjande av föreningens ändamål
Föreningen ger ut tidningen Biblioteksbladet med åtta nummer per år. Föreningen hade
under 2017 18 stycken expertnätverk. De genomförde 20 träffar under året med 550
deltagare. Föreningen har åtta regionföreningar, varav en är vilande. Regionföreningarna
presenterade en rad programaktiviteter under året som redovisas i separata
verksamhetsberättelser.
Under året skrev Svensk biblioteksförening ett nytt samarbetsavtal med Kenya Library
Association, vilket sträcker sig fram till 2020.

Synliggöra
Föreningen har som långsiktigt strategiskt mål att aktivt delta i internationella
biblioteksföreningar och nätverk. Under året valdes Karin Under in i en sektion i IFLA och
Torbjörn Nilsson i Governing Board i samma organisation. Under IFLAs årsmöte i Wroclaw
anordnade föreningen ett nordiskt möte med paneldebatt och mingel.
Föreningen har publicerat sex debattartiklar, anordnat branschdagarna Biblioteksdagarna i
Växjö, deltagit med flera programpunkter angående källkritik och skolbiblioteksverksamhet i
Almedalen och deltagit i mässan Bok och bibliotek. Under hösten arrangerades föreningens
prisutdelning med utmärkelser i åtta olika kategorier. Året avslutades med en fullsatt
forskardag med integritet som tema.

Förena och engagera
Föreningen har under 2017 inlett arbetet med en gemensam vision för det allmänna
biblioteksväsendet. Föreningen har kartlagt aktuella problemställningar och behov inom
barnbiblioteksverksamheten i samverkan med expertnätverk. Tillsammans med Kungliga
Biblioteket genomfördes en enkät, som resulterade i en rapport och en debattartikel
angående vetenskaplig informationsförsörjning för myndigheter.

Bevaka och utveckla
Under 2017 har föreningen genomfört dialoger med regionföreningar och expertnätverk
kring stöd för omvärldsanalys. Föreningen har uppvaktat politiker nationellt och på EU-nivå
angående förändringar i upphovsrätten. Föreningen har förberett attitydundersökningar av
NOVUS, fokusgrupper om unga och läsande och SOM-institutets årliga undersökningar.

Resurser och processer
Under 2017 införde föreningen digital bokföring med avsikt att helt avsluta pappers
fakturering.
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Viktiga förändringar i verksamheten
Under 2017 beslutade styrelsen byta lokaler från World-Trade Center till Oxtorgsgränd 2.
Föreningens grannar i World Trade Center, Ahlstrom-Munksjö, behövde större lokaler och
erbjöd föreningen att stå för flyttkostnader om föreningen hittade likvärdiga lokaler.
Ahlstrom-Munksjö kompenserar även för den hyresökning som föreningen belastats med till
ordinarie kontrakt löpt ut. Styrelsen tyckte detta var ett bra beslut då de nya lokalerna på
Oxtorgsgränd 2 är av den storleken att föreningens olika medlemsmöten kan hållas i de nya
lokalerna. Detta stärker föreningens vi-känsla och medlemsnytta.

Större planerade organisationsförändringar
Föreningen arbetar med en översyn av medlemsstrukturen, vilken kommer att presenteras
på årsmötet 2019.
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Resultat och ställning (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetsresultat
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning

2017

2016

2015

2 014

2013

5 269
-17 943

4 541
-18 472

4 848
-17 647

4 221
-18 241

4 110
-17 847

96 932
388 634

-11 868
291 431

-8 729
304 283

-10 118
312 806

-37 210
322 353

Förändring av eget kapital
Ingående balans 2017-01-01
Arets resu Ilat
Utgående balans 2017-12-31

Totalt eget
kapital
288 395 781
96 931 789
385 327 570

Balanserat
eget kapital
288 395 781
96 931 789
385 327 570

Resultatdisposition
Per 2017-12-31 finns följande balanserade medel:
Balanserat resultat
Arets resultat
Balanserade medlen föreslås disponeras
så att i ny räkning överförs

288 395 781
96 931 789
385 327 570
385 327 570
385 327 570

Resultaträkning
Not
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
intäkter
Verksamhetens kostnader:
Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Övriga
verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2016

4 540 789

2

2 397 225
0
0
1 619 157
1 252 874
5 269 256

4 540 789

3

-3 277 819
-11 003 169

-3 815 269
-11 109 305

4, 5
6
7

-1 308
-7 999 672
-706 064
-224 246

0
-7 957 127
0
-131 715

-23 212 278

-23 013 416

-17 943 021

-18 47 2 627

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar:
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från andra kortf1istiga fordringar
Övriga finansiella kostnader

2017

8

115 249 478
0
-917
0
-373 750

6 783 508
0
-247
0
-178 750

96 931 789

-11868 116

11487 4811

Årets resultat
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Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

I mmateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not

6

Inventarier

7

Finansiella anläggningstillgångar

9

Summa materiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31

0

0

1 006 049

1 006 049

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

523 814
523 814

166 392

166 392

380 838 804 283 637 009
380 838 804

283 637 009

381 844 853

284 327 215

216 297
93 180
1 120 799

25 390
146 651
562 299

1 430 276

Kassa och bank

2016-12-31

5 358 821

734 340

6 369 620

5 358 821

6 369 620

6 789 097

7 103 960

Summa tillgångar

388 633 950

291 431 175

Eget kapital och skulder
Balanserat resultat
Arets resultat

288 395 781 300 263 896
96 931 789 -11 868 116

Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Förskott från medlemmar
Leverantörssku lder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fä rutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

11

385 327 570

288 395 781

1 499 345
939 299
0
360 747
506 988

1 620 400
868 392
0
207 671
338 931

3 306 380

3 035 394

388 633 950

291 431 175
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncemredovisning (K3).
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel
35. Föreningen klassificeras som ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte
räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3:s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i
stället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper
har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, dock har inte några finansiella effekter
uppstått på grund av detta.
Klassificering

Anläggningstillgångar och avsättningar består enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består enbart av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.
Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffning svärden om inget annat
anges nedan.
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Nettoomsättning

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Övriga intäkter

Hyres- och flyttersättning i samband med byte av lokal samt del av egna konferenser.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningssvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Föreningens principer för avskrivning är följande:
5 år
Immateriella anläggningstillgångar
Hemsida
1-2 år
3 år
Datorer
5 år
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Mot bakgrund av att det totala marknadsvärdet
överstiger bokfört värde har inte någon nedskrivning gjorts under 2017.
Fordringar

Fordririgar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas
inflyta.
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Not2

Nettoomsättning

Konferensintäkter
Försäljningsintäkter
Prenumerationer
Annonsintäkter
Summa nettoomsättning
Not3

Övriga externa kostnader

Resekostnader
Lokalkostnader
Kontorskostnader
Konferens- och verksamhetskostnader
Lämnade bidrag
Övriga kostnader

Not4

Medelantalet anställda
Antal
anställda
9

Sverige
Not5

2017

Varav
män
1

Antal
anställda
8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016

2017
1 160 897
3 107
78 050
377 103
1 619157

2016
1 531 100
50 615
100 670
433 230
2 115 615

2017
-1 588 796
-1 982 188
-967 728
-3 955 737
-1 533 186
-975 533
-11 003 169

2016
-1 287 316
-1 466 761
-740 351
-4 956 619
-1 499 568
-1 158 691
-11 109305

Varav
män
2

2017
1 331 972
3 268 001
2 487 266
(738 781)

Löner och andra ersättningar styrelse och generalsekreterare
Löner och andra ersättningar övriga anställda
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

2016
1 563 427
3 335 133
2 260 033
(492 901)

Av föreningens pensionskostnader avser 263 976 (f.å. 74 040 ) generalsekreteraren.
Föreningens utestående pensionsförpliktelser till denne uppgår till 0 (f.å. 0).
Tjänsten som generalsekreterare är av den karaktären att lagen om anställningsskydd inte är
tillämplig. Vid uppsägning från styrelsens sida är denna befattningshavare, utöver lönen under uppsägningstiden,
berättigad till engångsersättning om ytterligare sex månadslöner.
Not6 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde rättigheter
Arets inköp rättigheter
Ingående anskaffningsvärde hemsida
Arets inköp hemsida
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
rättigheter
Arets avskrivningar hemsida
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt värde

2017
586 314
0
501 170
182 250
1 269 734

2016
62 500
523 814
501 170
0
1 087 484

-563 671

-563 671

-22 643
-683 420
-1 269734

0
0
-563 671

0,0

523 814

ct>
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Not 7

Inventarier

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde
Arets inköp
Arets försäljning och utrangering

2 016 475
1 063 903
-1 714 184
1 366 194

1 909 004
107 471
0
2 016 475

Installation på annans fastighet
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
1 366 194

292 250
2 308 725

Ingående avskrivningar
Upplösning av avskrivning, utrangerade inventarier
Arets avskrivningar inventarier
Arets avskrivningar installation
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 850 083
1 714 184
-224 246
0
-360 145

-1 718 368
0
-131 715
-292 250
-2 142 333

Utgående planenligt värde

1 006 049

166 392

2017

2016

556 781
0
114 692 697
0
115 249 478

549 134
638
6 233 737
0
6 783 508

Not 8

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

Utdelningar, återbetalda
fondavgifter
Ränteintäkter
Realisationsresultat
Återföring av nedskrivna placeringar
Summa

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde
179 636 844
151 185 960
0
50 016 000
380 838 804

Aktier och aktiefonder
Räntebärande värdepapper
Hedgefond
Alternativa fonder
Totalt
18
Anskaffning
Försäljning
UB

Not 10

2016

2017

MarknadsBokfört
Marknadsvärde
värde
värde
176 341 306
84 830 603 162 237 662
171 807 674 151 117 180 171 295 710
64 433 684
47 689 226
0
0
0
49 561 000
397 709 980 283 637 009 397 967 056
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Svensk biblioteksförening, org.nr 845000-2624

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk biblioteksförening för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Denförtroendevalde revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av en
beskrivning av föreningens verksamhet (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse
avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om-de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dess�tom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för .en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Denförtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svensk
biblioteksförening för år 2017.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grundför uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet.
(
Stockholm den 11 april 2018
Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
PwC

��
Förtroendevald revisor

18

Svensk biblioteksförening

Bilaga 3

Verksamhetsinriktning 2016-2019
Bakgrund
Vid årsmötet 2016 togs beslut om verksamhetsinriktning inkl strategiska mål och framgångsfaktorer för
åren 2016-2019. Föreningen arbetar med fyra olika perspektiv; Synliggöra, Förena & engagera, Bevaka &
utveckla samt Resurser & processer.

Strategiska mål 2016-2019
Till varje perspektiv finns de strategiska målen enligt nedan:
Perspektivet Synliggöra
Strategiska mål
Svensk biblioteksförening ska
• bidra till att öka framför allt nationella beslutsfattares kunskap om bibliotekens grundläggande
uppdrag
• verka för att biblioteken får bättre ekonomiska och lagliga förutsättningar.
Perspektivet Förena & Engagera
Strategiskt mål
Svensk biblioteksförening ska
• samla och tala för alla typer av bibliotek och ha hög trovärdighet som medlemsburen organisation.
Perspektivet Bevaka & Utveckla
Strategiska mål
Svensk biblioteksförening ska
• bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom att stödja medlemmarna i genomförandet
av bibliotekens grundläggande uppdrag
• prioritera arbete som syftar till att minska klyftor och att öka läskunnighet, digital delaktighet och
media- och informationskunnighet.
Perspektivet Resurser & Processer
Strategiska mål
Svensk biblioteksförening ska
• använda sina resurser på ett hållbart sätt i syfte att över tid uppfylla föreningens ändamål
• utveckla effektiva styrsystem för att säkerställa att föreningens målsättningar uppnås.
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För att biblioteksföreningen och dess medlemmar ska ha möjlighet att vara proaktiva och drivande i den
framtida utvecklingen arbetar styrelsen strategiskt med fyraårsmål. 2019 är det sista året på de nuvarande
långsiktiga strategiska målen. Under 2019 ska perioden 2016-2019 summeras och följas upp. Nya
strategiska mål ska arbetas fram för perioden 2020-2024.
Verksamhetsinriktning 2019 för perspektivet Synliggöra
Den framtida utvecklingen inom utbildning, kultur och demokratiska utmaningar sker i en internationell
kontext. Det svenska biblioteksväsendets olika verksamheter har viktiga roller i de samhällsförändringar
som sker. Kungliga biblioteket kommer 2019 att presentera en nationell biblioteksstrategi. Under 2019 är
det val till EU.
Biblioteksföreningen arbetar kontinuerligt med påverkansarbete. Under 2018 arbetar föreningen för att
synliggöra bibliotekens betydelse för de nationella politikerna och under 2019 ska detta arbete följas upp
när resultaten av valen offentliggjorts. Under 2019 kommer föreningen också att identifiera vilka
grupperingar inom EU som kommer att driva biblioteksrelaterade frågor.
Föreningen kommer att arbeta opinionsbildande med de fokusområden som anges i visionsdokumentet.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att

intensifiera det opinionsbildande arbetet mot politiker och beslutsfattare inför EU-valet 2019

att

genom expertnätverk och regionföreningar och andra intresserade medlemmar arbeta i
enlighet med föreningens vision

Verksamhetsinriktning 2019 för perspektivet Förena & Engagera
Biblioteksföreningens interna struktur har de senaste åren förändrats och utvecklats genom spontana
initiativ. Samtidigt finns det historiska orsaker till medlemsstruktur och arbetstraditioner. Vid årsmötet
2017 lades en motion med förslag om att det institutionella medlemskapet ska möjliggöra deltagande i
expertnätverk. Styrelsen valde att hantera frågan inom ramen för verksamhetsinriktningen Förena och
Engagera 2018 - att arbeta med att klargöra olika nätverk, regionföreningar och medlemskapets olika
roller och förmåner. Arbetet är påbörjat och fortsätter under 2018.
Till årsmötet 2019 kommer detta arbete att vara klart och presenteras. Det nya strukturen ska
implementeras 2019.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att

2019 anta en ny medlemsstruktur och implementera denna
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Verksamhetsinriktning 2019 för perspektivet Bevaka & Utveckla
I takt med att förutsättningarna för biblioteksverksamhet allt mer internationaliseras ökar behovet att få
insyn i och påverka den europeiska politiken. Frågan om till exempel upphovsrätt medför konsekvenser
för bibliotek inom hela det allmänna biblioteksväsendet. Även medie- och informationskunnighet är en
gemensam europeisk fråga. Biblioteksföreningen har länge arbetat strategiskt för att stärka det
internationella samarbetet. Föreningen ska fortsätta sitt internationella arbete i, och med, internationella
organsiationer som IFLA, EBLIDA, LIBER och Unesco.
Både inför och efter EU-valet behöver vi tillsammans med övriga organisationer etablera en gemensam
struktur för det framtida arbetet med ett nytt EU.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att

arbeta med att skapa relationer och nätverk inför och efter EU-valet för att bevaka och
utveckla biblioteksrelaterade frågor

Verksamhetsinriktning 2019 för perspektivet Resurser & Processer
Svensk biblioteksförening ska använda sina resurser på ett hållbart och effektivt sätt. 2017
implementerades ett digitalt ekonomisystem och föreningen beslutade om en ny placeringspolicy. 2018
upphandlas ett nytt medlemssystem.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att

2019 ska föreningens arbete med medlemsavgifter och fakturor skötas digitalt
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Svensk biblioteksförening

Bilaga 4

Förslag till
Avgifter år 2019 för medlemskap i Svensk biblioteksförening
Under 2018 pågår ett arbete med att se över intern organisationsstruktur och medlemsavgifter. Fram tills
förslag föreligger föreslås oförändrade avgifter.
Inom parentes anges nuvarande avgifter.
Enskilda medlemmar och vänföreningar
Röster vid årsmötet
Antal BBL Rabatt Biblioteksdagarna Årsavgift/kalenderår
1

1

1

350 kr (350)

Studerande, pensionärer och arbetslösa
Röster vid årsmötet
Antal BBL Rabatt Biblioteksdagarna Årsavgift/kalenderår
1
Organisationer
Röster vid årsmötet

1
Antal BBL

1

1

175 kr (175)

Rabatt Biblioteksdagarna Årsavgift/kalenderår

1

1

700 kr (700)

Institutionella medlemmar
Antal anställda
vid biblioteket
-10.00

Röster vid
årsmötet

Antal BBL och
rabatterade platser
på Biblioteksdagarna

Årsavgift/kalenderår

2

2

1.000 kr

(1.000)

10.01-20.00

3

3

3.000 kr

(3.000)

20.01-30.00

4

4

5.000 kr

(5.000)

30.01-40.00

5

5

10.000 kr

(10.000)

40.01-80.00

6

6

20.000 kr

(20.000)

80.01-

7

7

30.000 kr

(30.000)

Storleken på rabatten på deltagaravgiften på Biblioteksdagarna fastställs av styrelsen.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att

fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteksförening.

att

notera att styrelsen inom ramen för sin förvaltning äger rätt att besluta om medlemsvärvarkampanjer och reducerade medlemsavgifter i samband med det.
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Svensk biblioteksförening

Bilaga 5

Motion angående samverkan för inköp av databaser
Inskickad av Johan Schlasberg
Motionen
Universitet, högskolor och många myndigheter har genom BIBSAM samordnat sina inköp av digitala
resurser som databaser och tidskrifter. Folkbiblioteken har ännu inte funnit och implementerat en
liknande lösning som, utöver att den skulle spara betydande belopp, väsentligt skulle kunna bidra till
gemensam erfarenhetsutveckling och ökade krav på leverantörernas tjänster. På sidan
http://bibb.se/utvardering-av-ne/ redovisas en analys av den dåliga service de folkbibliotek får som
abonnerar på uppslagsverket NE. Med en samordning liknande BIBSAM hade detta inte kunnat fortgå.
Jag föreslår
att Svensk biblioteksföreningen inleder kontakter med lämpliga intressenter för att medverka till en
samordning av folkbibliotekens inköp av digitala resurser, i första hand av databaser och tidskrifter och
kanske senare av andra digitala resurser.
Styrelsens yttrande och förslag till beslut.
Styrelsen ser inte att det är Svensk biblioteksförenings uppgift att samordna bibliotekens inköp av digitala
resurser. Kompetensen för att göra rätt avvägningar kring inköp av såväl fysiska som digitala medier
finns på Sveriges bibliotek.
För att samla kompetens och stimulera till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan bibliotek, oavsett om
det rör digitala resurser eller andra frågor, har föreningen inrättat en struktur för expertnätverk. Alla
föreningens enskilda medlemmar har möjlighet att starta och delta i expertnätverk. Just denna fråga skulle
kunna tas upp inom Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster och Expertnätverket för
foklbibliotekschefer. Information om föreningens expertnätverk och hur anmälan går till finns på
föreningens webbplats. Styrelsen rekommenderar därför motionären att kontakta dessa nätverk för att föra
frågan vidare.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att avslå motionen
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Bilaga 6

Motion angående stadgeöversyn eller moderniserat föreningsskick
Inskickad av Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland
Motionen
Bakgrund och problem
Svensk bibliotekförening (riksföreningen) arbetar i dagsläget med en översyn av föreningsstrukturen. I
samband med detta har också vi, styrelsen i regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland, sett över vår
förening med målet att bli mer medlemsvänliga, dvs. sänka trösklarna för medlemmar att engagera sig.
Exempel på det är att skapa en engagerande och relevant verksamhetsinriktning, med en tydlig men enkel
föreningsstruktur som inramning. Stadgarna hör till sistnämnda. De gällande stadgarna för (alla åtta)
regionföreningarna är senast reviderade 2010 och behöver enligt oss både en innehållsmässig och
formmässig översyn för att passa ett modernt föreningsliv.
Lösning
Vi vill inte i denna motion gå in i detalj på vad som behöver revideras i stadgarna utan föreslår att detta
görs gemensamt av en arbetsgrupp bestående av representanter från regionföreningarna och kansliet.
Vi föreslår
1. att årsmötet ger riksstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp (med minst tre representanter från
regionföreningarna och minst en personal från kansliet) som har i uppdrag att arbeta fram en reviderad
version av regionföreningarnas stadgar.
2. att dessa stadgar kommer upp till beslut på Svensk biblioteksföreningens årsmöte 2019.
Styrelsens yttrande och förslag till beslut.
Motionsställarna föreslår att föreningen gör en innehållsmässig och formmässig översyn av regionföreningarnas stadgar och att ett nytt förslag lämnas till årsmötet 2019.
Vid årsmötet 2017 fastställdes en verksamhetsinriktning för 2018 under rubriken Förena och Engagera.
Målet med verksamhetsinriktningen är att se över den interna organisationsstrukturen. Motionsställarnas
förslag faller väl in i verksamhetsinriktningen för 2018.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att
att

att-sats nr 1 anses vara besvarad då uppdraget ingår i föreningens arbete under 2018
bifalla att-sats nr 2
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Bilaga 7

Motion angående behov av juridisk specialistkompetens inom
Svensk biblioteksförening
Inskickad av Inga-Lill Nilsson, Jenny Widmark och Kristina Passad, Expertnätverket för bibliotek
och upphovsrätts styrgrupp
Motionen
Vi menar att Biblioteksföreningens kansli behöver förstärkas med personal med juridisk
kompetens. Detta för att dels kunna tillhandahålla ett nationellt stöd i de juridiska frågor
biblioteken ställs inför, dels för att på ett mer effektivt sätt kunna arbeta med att påverka den
juridiska utvecklingen på upphovsrättsområdet, både på nationell och på internationell nivå.
Nationellt stöd
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt startades 2015. Nätverket har idag
drygt 100 medlemmar och intresset för kompetensutveckling inom området är mycket stort. Genom det
arbete nätverket hittills gjort samt genom de önskemål och förfrågningar som kommer till expertnätverket
framgår tydligt att det idag saknas ett nationellt stöd kring de juridiska frågor biblioteken idag står inför
att hantera.
Upphovsrättsfrågorna är av yttersta vikt för biblioteken. Det handlar både om att få en överblick och
förstå sammanhangen samt att kunna hantera lagar, avtal och olika typer av licenser. Digitaliseringen och
frågorna kring öppen tillgång och dess inflytande på vår verksamhet och hur vi fullföljer vårt uppdrag är
också något vi måste kunna hantera juridiskt. Det är ytterst få biblioteksorganisationer som idag har, och
ens har möjlighet till att tillhandahålla, lokal kompetens på dessa områden.
Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft senare i vår kommer att påverka hanteringen av
persondata på alla typer av bibliotek. Även om kommuner, statliga myndigheter och andra huvudmän har
en beredskap för detta så finns det frågor som är biblioteksspecifika och där det finns ett stort behov av
stöd till bibliotekssektorn.
Utvecklingsarbete
Det internationella samarbetet inom upphovsrättsområdet är av stor betydelse. Svensk biblioteksförening
har genom medlemskap insyn och är delaktig i flertalet internationella biblioteksorganisationer.
Föreningens kansli arbetar aktivt med att påverka svenska EU-parlamentariker och samarbetar med
exempelvis EBLIDA, LIBER och IFLA.
Även på nationell nivå förs ett aktivt arbete för att påverka och informera beslutsfattare om
bibliotekssektorns förutsättningar och behov på det juridiska området.
Genom att ha medarbetare med juridisk kompetens skulle föreningen kunna delta allt mer aktivt och med
större legitimitet i det nationella och internationella utvecklingsarbetet. Det behövs en kontaktperson för
de juridiska frågorna som kan svara på remisser, uttolka och stötta i implementering av ny lagstiftning
och som har kompetens och möjlighet att sätta sig in i olika lagstiftningsmodeller samt verka för en
modern lagstiftning.
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Med ett juriststöd från Svensk biblioteksförening skulle Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt
kunna arbeta mer med utvecklingsfrågor och vara en bra samverkanspart i upphovsrättsligt reformarbete.
Vi föreslår
att Svensk biblioteksförening prövar möjligheten att förstärka föreningens kansli med personal med
juridisk kompetens.
Styrelsens yttrande och förslag till beslut.
Motionsställarna föreslår att föreningen prövar möjligheten att förstärka föreningens kansli med personal
med juridisk kompetens.
Styrelsen delar motionsställarnas uppfattning att föreningen ska vara aktiv i nationellt och internationellt
påverkansarbete i juridiska frågor som har betydelse för biblioteksverksamhet samt att bevaka.
Föreningen ska också, t.ex. genom expertnätverk och rapporter, verka för erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling inom juridiska frågor hos medlemmarna.
Som motionsställarna uppmärksammat är föreningen medlem i flera internationella organisationer som
IFLA, EBLIDA och LIBER, som alla arbetar aktivt med att stärka bibliotekens juridiska förutsättningar
att uppfylla sina uppdrag. Föreningen har representanter dels i styrelsen för EBLIDA, som utför ett viktigt
påverkansarbete inom EU, dels i EGIL, som är EBLIDA:s expertgrupp för juridiska frågor.
Styrelsen har också identifierat att nationellt ansvar och nationell struktur behöver stärkas när det gäller
bibliotekens juridiska förutsättningar, men föreningen ska inte agera kompensatoriskt utan vill förtydliga
huvudmännens ansvar i dessa frågor.
Utifrån föreningens långsiktiga strategiska målsättningar och i enlighet med instruktion till generalsekreteraren ansvarar generalsekreteraren för kansliets ekonomi och personal.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att avslå motionen.
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Bilaga 8

Valberedningens förslag till ersättningar till förtroendevalda
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden
Ordförande: 15.000 kr/mån
1:e och 2:e vice ordförande: 8.200 kr/mån
Ledamot: 1.000 kr för deltagande i helt möte, 500 kr för halvt.
Valberedningen föreslår årsmötet besluta:
att fastställa oförändrade arvoden för 2019.

Valberedningens ledamöter har varit:
Annelie Janred, bibliotekschef Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet, ordförande
Anna Swärd Bergström, 1e bibliotekarie, avdelningschef Umeå universitetsbibliotek
Anette Mjöberg, bibliotekschef, Hässleholms kulturförvaltning
Jakob Harnesk, biblioteksdirektör, Karlstad universitetsbibliotek
Rahma Omar, bibliotekarie, Bibliotek Botkyrka
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Malmö stadsbibliotek, suppleant
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Bilaga 9

BUDGET 2019
Svensk biblioteksförening beslutar vid årsmötet i maj om budget för nästkommande verksamhetsår. Med
alltför detaljerat budgetförslag redan vid så tidigt datum begränsas styrelsen i sitt budgetarbete och
därmed möjlighet att anpassa verksamhet och uppföljning. Budgeten för 2019 presenteras därför endast
som en rambudget med intäkter och utgifter.
Föreningens kapital ska användas på ett sådant sätt att det räcker till ”evig” verksamhet. Denna princip är
viktig för att trygga föreningens möjligheter att vara en fri och obunden aktör med egen, hållbar och
långsiktig finansiering. Givet detta bedömer styrelsen att budgetramen för 2019 kan uppgå till 18 900 tkr.
Under 2017 utarbetades en ny budgetmodell för lättare uppföljning. Totalbudgeten för 2018 är densamma
men på grund av omflyttningar inom budgeten behöver årsmötet fatta ett nytt beslut angående rambudget
2018.

Budgetförslag 2019, tkr

Utfall 2017

Budget 2018

Förslag 2019

5 269

3 535

3 000

Föreningsverksamhet
Verksamhetsresurser
Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning
Lobbning & opinionsbildning

-1 643
-13 028
-6 991
-1 550

-1 720
-12 280
-6 110
-1 950

-1 750
-11 950
-6 500
-1 700

Summa verksamhetens kostnader

-23 213

-22 060

-21 900

-17 943

-18 525

-18 900

Verksamhetens intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Verksamhetsresultat
Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att fastställa korrigerad rambudget för 2018 samt föreslagen rambudget för 2019.
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Bilaga 10

Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen har träffats vid ett flertal tillfällen, såväl fysiskt som via mail och telefonmöten. De
ledamöter som var aktuella för omval kontaktades, varav samtliga tackade ja.
Med anledning av att en ledamot varit aktiv i styrelsen under maximal mandatperiod (2+2+2 år),
påbörjades nomineringsarbetet av en ny ledamot. Föreningen skickade ut frågan om nomineringar till ny
ledamot och valberedningen fick in ett mycket bra underlag. Därefter gick valberedningen till beslut,
utvald kandidat tillfrågades och tackade ja.
Efter jul- och nyårshelgerna fick valberedningen beskedet att föreningens ordförande inte ställer upp för
omval. Arbetet fick mer eller mindre startas om och ett flertal nomineringar kom in.
Valberedningen har haft den kompetensprofil för ordföranden som togs fram 2013/2014 som grund för
bedömning av inkomna nomineringar. Alla nomineringar och förslag har haft hög kompetens.
Förslag på en ordförandekandidat togs fram, kandidaten intervjuades och därefter tog valberedningen
beslut om förslag till ny ordförande för Svensk biblioteksförening. Kandidaten tillfrågades och tackade
ja.
Valberedningens enhälliga förslag är:
Ordförande, val på två år
Johanna Hansson
Nyval
Projektledare, Uppsala universitetsbibliotek/Almedalsbiblioteket
Johanna har erfarenhet av skol-, folk- och universitetsbibliotek sedan mitten av 90-talet. Under fem år
(1997-2002) var hon handläggare på Kulturrådet och då med särskilt fokus på skolbibliotek,
barnbiblioteksverksamhet och vuxnas lärande.
Johanna har varit chef sedan 2003 och är väldigt intresserad av ledarskapsfrågor. Johanna satt i
biblioteksföreningens styrelse 2001-2007. Hon har engagerat sig i bibliotek och lärande, t ex som
ordförande i en expertgrupp på KB och i samverkansgrupper på BoI-utbildningarna i Uppsala o Borås.
Ordinarie ledamöter, val på två år
Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Nyval

Lisa har lång och varierad erfarenhet från biblioteksvärlden. Hon är sedan 2014 bibliotekschef vid
Mälardalens högskola och sitter med i styrgruppen för SUHF:s Forum för bibliotekschefer samt är också
ledamot i styrgruppen för BIBSAM-konsortiet. Innan Lisa kom till Mälardalens högskola arbetade hon
som chef för biblioteksverksamheten vid KTH, och innan dess var hon under några år bibliotekschef för
folkbiblioteken i Huddinge. Åren 2000-2008 arbetade hon på KB:s dåvarande LIBRIS-avdelning som
systembibliotekarie, projektledare och de sista fem åren som chef.
1997-2000 arbetade hon som utbildare och konsult på BTJ System (numera Axiell AB) och innan dess
arbetade hon ett antal år som gymnasiebibliotekarie i Huddinge och som musikbibliotekarie vid Kungl.
Musikhögskolan. Ett vikariat som bokbussbibliotekarie finns också med bland meriterna från tidigt 90-tal.
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Karin Grönvall
Överbibliotekarie SLU

Omval. Fyllnadsvald 1 år 2017

Lo Claesson
Bibliotekschef, Vaggeryd

Omval. Invald 1 år 2015. Omvald 2016

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Omval. Invald 2016

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Omval. Invald 2016

Kvarstår sedan årsmötet 2017
Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Invald 2015. Omvald 2017

Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Invald 2015.Omvald 2017

Cecilia Gärdén
Konsulent bibliotekens lärande och verksamhetsutveckling
Kultur i Väst

Invald 2013. Omvald 2015 och 2017

Inga Andersson
Skolbibliotekarie samt tillförordnad rektor

Invald 2017

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Invald 2017

Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2018
Calle Nathanson
Vd Folkets Hus och Parker

Invald 2014. Omvald 2016

Anders Söderbäck
Avdelningschef, Stockholms universitetsbibliotek

Invald 2012. Omvald 2014 och 2016

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att välja styrelse i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Annelie Janred, bibliotekschef Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet, ordförande
Anna Swärd Bergström, 1e bibliotekarie, avdelningschef Umeå universitetsbibliotek
Anette Mjöberg, bibliotekschef, Hässleholms kulturförvaltning
Jakob Harnesk, biblioteksdirektör, Karlstad universitetsbibliotek
Rahma Omar, bibliotekarie, Bibliotek Botkyrka
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Malmö stadsbibliotek, suppleant
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Bilaga 11

Valberedningens förslag till val av revisorer
Auktoriserade revisorer
Jonas Grahn, ordinarie
Elin Götling, suppleant

Omval
Omval

Val av lekmannarevisorer
Leif Mårtensson, ordinarie
Katarina Möller, Vivalla bibliotek, Örebro, suppleant

Omval
Omval

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att välja revisorer i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Annelie Janred, bibliotekschef Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet, ordförande
Anna Swärd Bergström, 1e bibliotekarie, avdelningschef Umeå universitetsbibliotek
Anette Mjöberg, bibliotekschef, Hässleholms kulturförvaltning
Jakob Harnesk, biblioteksdirektör, Karlstad universitetsbibliotek
Rahma Omar, bibliotekarie, Bibliotek Botkyrka
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Malmö stadsbibliotek, suppleant
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