
                                
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
 
Under verksamhetsåret 2019 har Regionförening Västerbotten inom Svensk 
biblioteksförening arrangerat två medlemsaktiviteter och en fortbildning. 
Styrelsen har även arbetat med kommunikation, ekonomi och övergripande 
frågor som rör föreningens syfte och mål samt geografiskt breda medlemsbas. 
 
 
MEDLEMSAKTIVITETER 
 
Pizza med bokprat är ett uppskattat och inom föreningen återkommande 
arrangemang där medlemmar delar med sig av personliga boktips över 
en pizza. Arrangemanget hölls i kulturhuset Väven, Umeå under våren 2019.   

Julpyssel med glögg arrangerades strax innan jul 2019 i samarbete med 
Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå. Bokbindare Åsa Bergqvist 
bjöds in och inspirerade medlemmar till kreativt skapande med jultema. 
 
En kompetensutvecklande workshop under ledning av regissör och föreläsare 
Mia Westin arrangerades i samarbete med Expertnätverket för skolbibliotekarier 
inom Svensk biblioteksförening i Umeå under våren 2020 och hölls i en lokal 
inom Umeå universitet. Workshopen innehöll en föreläsning och praktiska 
övningar som syftade till att stärka presentationsteknik, användning av röst 
och kropp i ett professionellt sammanhang och ökad självkännedom och 
erfarenhetsutbyte kring personliga utmaningar när det kommer till att 
tala inför grupp och/eller framföra ett budskap. 

 
 



 

STYRELSEARBETE 
 

Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat med att tillvarata och 
vidareutveckla regionföreningens syfte och mål, undersöka närmare vilka 
medlemmar föreningen har och var de återfinns geografiskt inom norra Sverige, 
samt arbetat med att lösa strategiska frågor. 
 
Två externa händelser gav upphov till diskussion inom styrelsen under året: 
 
a) förslag att omvandla regionala föreningar med syfte att minska 
administrativ börda. Förslaget röstades dock ned på årsmöte i Helsingborg. 
 
b) varsel om minskat regionalt anslag till regionföreningen har föranlett 
ett omtag av ekonomi och prioriteringar inför 2020. Styrelsen har diskuterat 
nya/andra möjligheter till finansiering av aktiviteter och projekt. 
 
Två ledamöter representerade regionföreningen på årsmötet i Helsingborg 
i maj 2019: Johanna Löjdström, då skolbibliotekarie vid Dragonskolan, Umeå 
och Christina Degerström, då biblioteksstudent vid Umeå universitet. 
 
Styrelsen som bildades i och med konstituerande möte våren 2019 var delvis ny. 
Styrelsen har arbetat ideellt. 
 
 

 

 

 


