
                                
 
 
 
Verksamhetsplan 2020 
 
Under verksamhetsåret 2020 ska Regionförening Västerbotten inom Svensk 
biblioteksförening verka för en vidareutveckling av aktiviteter och sätt att mötas 
för regionföreningens medlemmar. Syftet med verksamheten är att stärka 
kunskap och kompetens samt erbjuda en mötesplats för yrkesverksamma 
inom bibliotek, biblioteksstudenter och biblioteksintresserade i övrigt. 
 
 
VÅR 
Pizza med bokprat 
En regionföreningsträff som inspirerar till läsning och introducerar medlemmar 
för varandra under enkla men trevliga former. Lokala initiativ välkomnas. 
I Umeå + fler orter. 
 
 
HÖST 
Föreningsresa till Helsingfors, Finland 
Vi reser med färja och tåg Umeå-Vasa-Helsingfors och stannar två nätter 
i den finska huvudstaden. Ett studiebesök till centrumbiblioteket Ode står 
på schemat. Resans vidare innehåll planeras i samarbete med de medlemmar 
som anmäler sitt intresse. Rese- och boendekostnader subventioneras 
genom ett tidigare tilldelat resebidrag till regionföreningen. 

 
Glöggmingel 
Vi tar del av ett kunskapande inslag och dricker glögg i juletid. Vem vill vi höra? 
Kan vi lära av varandra? Lokala initiativ välkomnas. I Umeå + fler orter. 



 
FORTLÖPANDE 
Strategiskt syrelsearbete 
Under året kommer styrelsen att utveckla delvis nya förhållningssätt och 
samarbetsformer mot bakgrund av minskat regionalt stöd från och med 2020. 
 
Styrelsen ska föra dialog med föreningens mångåriga samarbesparter Littfest 
och Marskonferensen kring framtida samarbete och utbyte givet våra nya och 
stramare ekonomiska förutsättningar. Föreningsverksamhetens syfte tas också i 
beaktning i dessa samtal: att stärka kunskap och kompetens samt erbjuda en 
mötesplats för yrkesverksamma inom bibliotek, biblioteksstudenter och 
biblioteksintresserade i övrigt. 
 
Styrelsen kommer att arbeta strategiskt med möjligheten att äska medel centralt 
från Svensk biblioteksförening till norrländska lokala och/eller länsövergripande 
projekt och aktiviteter. Detta är en ny modell och möjlighet som i teorin skulle 
kunna kompensera helt eller delvis för bortfall av regionalt stöd. 
 
Förslag och idéer till projekt och aktiviteter tas emot och samlas in från 
medlemmar, styrelse och externa samarbetsparter. Dessa vidareutvecklas 
beroende av relevans för verksamhetens syfte, tid, engagemang och 
ekonomiska möjligheter. 
 
Styrelsen bildar arbetsgrupper per projekt/aktivitet samt håller i föreningens 
fortlöpande möten: årsmöte, konstituterande möte samt styrelsemöte. 
 
Styrelsen arbetar ideellt. 
 
 


