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Expertnätverket för  
verksamhetsutvecklande 
metoder
Välkommen till en nätverksträff på temat Verksamhets-
planering!

Datum: 19–20 november 2018
Tid: Måndag: 12.00–17.00 Tisdag 09.00–12.00
Plats: Malmö universitet, Orkanenbiblioteket Norden-
skiöldsgatan 10, Malmö (5 minuter från centralstationen)

Program måndag 19 november

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hej och välkomna!

13.15 Verksamhetsplanering och målstyring ur ett kritiskt 
perspektiv
Mats Fred, Institutionen för Globala politiska studier,  
Malmö universitet.

14.30 Kaffe

14.45 Inspirationspresentationer och dialogcafé
Exempel från folkbibliotek, skolbibliotek och forsknings-
bibliotek. Därefter dialogcafé utifrån gemensamma  
frågeställningar.

17.00 Avslutning

Gemensamt pubbesök för de som önskar.

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. 



Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm
Tel växel: 08-545 132 30
info@svbib.se 
www.biblioteksforeningen.se 
facebook.com/Svbiblioteksforening
@SvBib

Program tisdag 20 november

09.00–11.00 Introduktion till agila metoder för  
verksamhetsplanering: presentation och work-
shop
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek

10.00 Kaffe

11.00–12.00 Nätverksdiskussioner, kort utvär-
dering och avslutning

Anmälan

Via nedan länk senast 26 oktober:
https://goo.gl/forms/nxSgisA7SUYGtWZP2

Först till kvarn (max antal deltagare är 30).
Lunch dag 1 & fika dag 1 & 2 ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktpersoner för nätverket:
Tore Torngren, toretorngren@hotmail.com
Helena Stjernberg, helena.stjernberg@mau.se

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 
människor 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 möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
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 profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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