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3a. 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 genom att säga
sitt namn eller, om presidiet så beslutar, genom VoteIT.
2. Yrkanden ska lämnas skriftligt till mötespresidiet i VoteIT.
3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte sker omröstning öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Sluten omröstning sker i VoteIT.
4. Beslut vid val sker genom acklamation eller om något ombud så begär, genom sluten omröstning i
VoteIT. Val av person sker genom skotsk STV.
5. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Enskild medlem har utöver egen
röst rätt att företräda högst en institutionell medlem.
6. Motionsyrkanden med ekonomisk inriktning avgörs i samband med årsmötets behandling av budget.
7. I övrigt, då fråga om mötesregel uppkommer, avgör mötet.
För institutionella medlemmar gäller följande:
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

Antal årsarbetare
1-10,00
10,01-20,00
20,01-40,00
40,01-

Enskilda medlemmar har 1 röst.

Antal röster vid årsmötet
2
3
5
7
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Årsredovisning 2019
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 tre män.
Styrelsen har hållit sju möten under året, där ett har varit internat.
Medlemmar

Vid årsskiftet 2019/2020 hade föreningen totalt 3.303 medlemmar, varav 459 är
institutionella och 2.944 enskilda medlemmar.
Resultat och utfall

Föreningen redovisar ett verksamhetsresultat på -18,9 (-18,5 Mkr för 2018). Underskottet är
enligt budget, i likhet med föregående år
Resultatet efter finansnetto är 8,3 Mkr (-17,1 Mkr 2018).
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Väsentliga ekonomiska händelser under året
Kapitalförvaltningen
Föreningen har under året fortsatt med indexförvaltning. Styrelsen har inom sig utsett ett
Placeringsråd. Placeringsrådet har sammanträtt fyra gånger under året. Styrelsen anlitar
Fred Wachtmeister och Partners (FWP) som konsult. FWP är adjungerade till
Placeringsrådets samtliga möten och i förekommande fall även till styrelsen. Placeringsrådet
konstaterade under 2019 att AMF inte uppfyller föreningens etiska krav enligt
Placeringspolicyn och har därför avyttrat AMF Räntefond till förmån för SPP Korträntefond
samt Obligationsfond A. Placeringsrådet beslutade dessutom att avsätta motsvarande ett
kvartals kostnader för föreningen på ett räntebärande konto i SBAB.
Placeringsrådet har under året bestått av Johanna Hansson, Anja Dahlstedt, Pelle Snickars
och Leif Mårtensson med generalsekreteraren som föredragande.
Utvecklingen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 29,6% . Det överstiger
målsättningen som enligt Placeringspolicyn är (KPI + 3 %) vilket motsvarar 24,4%.

Främjande av föreningens ändamål
Föreningen ger ut tidningen Biblioteksbladet med åtta nummer per år. Föreningen hade
under året 22 aktiva expertnätverk, vilka genomförde 24 träffar under året med nära 700
deltagare. Föreningen har åtta regionföreningar, varav en är vilande. Regionföreningarna har
genomfört en rad programaktiviteter under året som redovisas i separata
verksamhetsberättelser.

Synliggöra
Under 2019 arrangerade föreningen Biblioteksdagarna i Helsingborg. Årets branschdagar
blev en succe och lockade drygt 500 besökare.
Bokmässan i Göteborg hade tre teman varav ett var MIK (medie- och informations
kunnighet). Föreningen deltog som partner för detta tema och arrangerade sex workshops,
två seminarier, utdelning av priset Årets Skolbibliotek samt mingel.
Sveriges biblioteks uttnärkelser arrangerades i föreningens egna lokaler under början av
november. Ceremonin med prisutdelning och mingel, samt efterföljande middag för
pristagare och jurys var väldigt uppskattad och utmärkelserna uppmärksammades i
lokalpress för respektive mottagare. Forskardagen arrangerades i Stockholm med temat
"Hållbar utveckling".
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Förena och engagera

Vid årsmötet antogs föreningens vision för det allmänna biblioteksväsendet.
Föreningen har arbetat aktivt med lnstagramkontot för att sprida kunskap om olika
biblloteksverksamheter under året. Kontot är ett stafettkonto som lånas ut veckovis till
föreningens medlemmar.

Bevaka och utveckla

Svensk biblioteksförening är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för starka
bibliotek. Vi kommenterar i normala fall inte enskilda biblioteksplaner I någon av landets 290
kommuner, men 2019 ansåg vi att det var befogat. Föreningen skrev två artiklar och
uttryckte oro över utvecklingen för folk- och skolbibliotek i Sölvesborg. Föreningen deltog
även i samtal med kulturdepartementet om Nationella biblioteksstrategin samt deltog i
Skolriksdagen. Under 2019 arbetade föreningen med förberedelser inför Sveriges
implementering av Upphovsrättsdirektivet.
Resurser och processer

Under året inköptes ett nytt medlemsregister som anpassades till personuppgiftslagen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under hösten 2019 arbetade styrelsen med riskanalys kring kapitalförvaltningen. Detta
fortsatte under 2020 och föreningen omallokerade till högre grad av alternativa värdepapper
under första kvartalet 2020. I mars fattade styrelsen beslut att ställa in Biblioteksdagarna i
Göteborg 2020 med anledning av den rådande situationen kring Covid-19, vilken förväntas få
avsevärda effekter på 2020 års ekonomi och föreningens verksamhet under året.
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Resultat och ställning (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetsresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2019

3 217
-18 908
8 258
378 083

Förändring av eget kapital

Ingående balans 2019-01-01
Årets resultat

2018

3 919
-18 547
•17 171
371188

2016

2017

4 541
-18 472
-11 868
291 431

5 269
-17 943
96 932
388 634

Totalt eget kapital
3681S6 072
8 258 755

Balanserat eget kapital
368 156 072
8 258 755

Utg6ende balans 2019-12-31

2015

4 848
-17 647
-8 729
304 283

376414 828

376 414 828

Resultatdisposition

Per 2019-12-31 finns följande balanserade medel:
368 156 072
8 258 755
376 414 828

Balanserat resultat
Årets resultat
Balanserade medlen föreslås disponeras så att i ny räkning överförs

Resultaträkning

Not

376 414 828

2019

2018

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

2

Summa verksamhetens intäkter

2 407 085
750 670
59 688

2 384 595
963 519
570 846

3 217443

3 918 960

.3 339 393
.9 800 498
·8 589 874
-396 297

.3 171 959
·11087 122
.7 863 087
.339 040

-221 26 061

-22466 16 0

-18 908 619

-18 54 7 20 0

27 388 984
18 575
-186

1 671596

-240 000

-293 750

2716 7374

1 375 703

8 258 755

-17 171498

Verksamhetens kostnader

Produktionskostnader
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskr. immateriella och materiella anläggningstillg.

3

4, 5
6, 7

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella Investeringar

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från andra kortfristiga fordringar
Övriga finansiella kostnader

Årets resultat

8

0

67

·2 211

0

--...
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

Anläggnlngstlllgångar

lmmaterlel/a anläggningst/l/g6ngar

Immateriella anläggningstillgångar
Summa lmmaterlella anläggningstlllgångar

6

Materlella anläggnlngstlllgångar
Inventarier
Summa materlella anläggnlngstlllgångar

7

Finansiella anläggningstillgångar

9

Övriga långfristiga värdepappersinnehav
Summa finanslella anläggnlngstlllgångar

Summa anläggningstillgångar

442 297

442 297

841850

_Q
0

1 131 822

841 850

1 131 822

359 852 537

364 350 804

3611.36 684

365482 626

20 000
103 449
824 346

37 535
351 014
1401 361

359 852 537

364 350 804

Omsättnlngstl Ilgångar

Kortfristiga fordringar

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

947 795

1 789 910

Kassa och bank

15 998 738

3 916 227

Summa omsättningstillgångar

16 946 534

5 706 137

378 083 218

371188 763

368 380 318
8 258 755

385 551816
•17 171 498

85 970
591 889
303 583
686 948

1 668 390

1082 785
1201362
376 487
372 056
3 032 691

37§ l2Z �§�

lZJ.iUQ92

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Förskott från medlemmar
Leverantörss ku lder
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

376 639 074

368 380 318
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderlngsprinciper
Allmänt

Årsredovisningen är upprättad med tillämpning av årsredovlsningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår, är principerna
oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinclper m m

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

Medlemsavgifter omfattar Inbetalningar för medlemskap I föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
Inbetalning från medlemmen och lntäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Nettoomsättning

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller förväntas 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 tlll anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

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

Långfristiga Innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång
kan antas vara bestående görs nedskrivning. Mot bakgrund av att det totala marknadsvärdet överstiger bokfört
värde har inte någon nedskrivning gjorts under 2019.
Fordringar

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

Not 2 Nettoomsättning

2019

2018

Konferensintäkter
Försäljnings intäkter
Prenumerationer
Annonsintäkter

239 404
3 350
64 310
443 606

259 800
184 049
70 915
448 755

Summa nettoomsättning

750 670

963 519

�
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Not 3 övriga externa kostnader
Resekostnader
Lokalkostnader
Kontorskostnader
Konferens- och verksamhetskostnader
Lämnade bidrag
övriga kostnader

2019
·8 95 923
·2258 044
-567 130
-3 415 48 8
-1 664 374
.999 539

2018
-1146 08 3
-2 075 096
-823 759
-4 48 928 6
-1 737 815
-820 036

Summa övriga externa kostnader

·9 800 498

-11092 074

Not 4 Medelantalet anställda

Sverige

Antal anställda
8

2019

Varav män
l

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar styrelse och generalsekreterare
Löner och andra ersättningar övriga anställda
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

Antal anställda
7

2019
1393 546
3 500 8 79
2 475 168
(775 351)

2018

Varav män
1

2018
1 373244
2 974 8 05
2 456 306
(767 551)

Av föreningens penslonskostnader avser SEK 282 038 (f.å 275 152) 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.

Not 6 Immateriella anläggnlngstlllgångar
Ingående anskaffnlngsvärde
Årets inköp

2019
1269 734
461 313

2018
1269 734

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden

1 731047

1269 734

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

·1269 734

·1269 734

Utgående ackumulerade avskrivningar

·12 8 8 750

-1269 734

442 2 97

0

Utgående planenligt värde

:.W!1§

Q

Q
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Not 7 Inventarier

2019

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 366 194
464 813

1 918 316

1 831 007

1 918 316

1 831007

-699 185
-377 281

-360 145
-339 040

-1 076 466

-699 185

841 850

1 131 822

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar inventarier
Utgående ackumulerade avskrivningar

2018

1 831 007
87 309

Utgående planenligt värde
Not 8 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2019

2018

Utdelningar, återbetalda fondavgifter
Realisationsresultat

2 865 942
24 523 042

1 534 196
137 400

Summa

27 388 985

1 671 596

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
2019
Bokfört värde
Marknadsvärde

Aktier och aktiefonder
Räntebärande värdepapper
Alternativa fonder

146 342 925
164 119 012
49 390 600

180 466 910
164 753 048
59 359 923

Totalt

359 852 537

404 579 881

1B
Anskaffning
Försäljning
UB

2018
Bokfört värde Marknadsvärde

163 688 348
151 271 857
49 390 600

154 011 529
172 614457
53 480 941

364 350 804

380 106 926

2019

364 350 804
189047 485
-193 545 752
359852 537

Not 10 Ställda säkerheter

Hyresgaranti

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

2019

1 023 000

2018

1 023 000

Under hösten 2019 arbetade styrelsen med riskanalys kring kapitalförvaltningen. Detta fortsatte under 2020
och föreningen omallokerade till högre grad av alternativa värdepapper under första kvartalet 2020. I mars
fattade styrelsen beslut att ställa In Blblloteksdagarna i Göteborg 2020 med anledning av den rådande
situationen kring Covid-19, vilken förväntas få avsevärda effekter på 2020 års ekonomi och föreningens
verksamhet under året.
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Revisionsberättelse

Till ärsmötct i Svensk biblioLeksförening, org.nr 845000-2624

Rapport 0111 årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk biblioteksförening för år 2019.
Enligt vär 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 2019
och av dess finansiella resultat för året enligt !rsredovisningslagen. Förvaltningsberällelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillsLyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Gnmdjör 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 rev:isorssed 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
ultalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt ärsredovisningslagen. 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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisnfogen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmäga att
fortsätla verksamheten. De upplyser, när sä 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.

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 ellet pli misslag. 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 sällan finns.
Felaktigheter kan uppstå pä grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas päverka de ekonomiska beslut som användare fatt<1r med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, 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
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av oegenUigheler är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefalla agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnandcn, 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 använcls 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 slulsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till hetydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen alt del finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten pä upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan<let
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra alt en förening inle
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 pl'i 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 nnder revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Denförtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligl god revisionssed i Sve1ige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighel med
årsi-edovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvis,1nde 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 2019.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfor uttalande

Vi har utfo1t revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VL-t ansvar enligl denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhll.llande 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 rcvisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
utlalande.

ShJrelsens ansuar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansuar
Värt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed värt uttalande om ansvarsfrihet, är alt
inhämta revisionsbevis för att 111.ed en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
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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 26 mars 2020
��
Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
PwC

Madelein Enström
Förtroendevald revisor

Svensk biblioteksförening

9. Fastställande av vision och verksamhetsinriktning
Vid årsmötet 2019 antogs föreningens vision för det allmänna bibioteksväsendet, vilken fortsatt gäller.
Vid årsmötet 2019 antogs även föreningens verksamhetsinriktning med strategiska mål för åren
2020-2024, i enlighet med nedanstående:
Synliggöra & bevaka
• Opinionsbilda för att öka beslutsfattares kunskap om biblioteken som en kraft för förändring och
för att invånarna ska få tillgång till biblioteksverksamhet med bättre ekonomiska, strukturella och
lagliga förutsättningar.
• Genom omvärldsbevakning och kunskapsupp-byggnad stärka medlemmarnas möjligheter att fullgöra sina uppdrag.
Detta gör Svensk biblioteksförening genom att synliggöra biblioteken och dess verksamheter, dela ut
priser, bilda opinion och bedriva lobbying. Föreningen påverkar beslutsfattare på alla nivåer, föreslår åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten, omvärlds-bevakar, framtidsspanar
och tillhandahåller en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt.
Förena, engagera & utveckla
• Samla medlemmar från hela bibliotekssektorn. Föreningens arbete präglas av öppenhet och delaktighet, erbjuder arenor för erfarenhetsutbyte samt möjliggör högt engagemang.
Svensk biblioteksförening samlar och verkar för alla typer av bibliotek, ser det gemensamma och möjliggör kontakter mellan olika bibliotekstyper både regionalt och nationellt. Bidrar till nätverk och erfarenhetsutbyte, sam-verkar med andra organisationer, institutioner och myndigheter, både nationellt
och internationellt. Före-ningen erbjuder arenor och struktur för debatt, åsikts-utbyte och medlemsengagemang, bidrar till kunskaps-utveckling, förmedlar forskning och tar fram rapporter. Föreningen
ger kompetensutvecklingsmöjligheter via bland annat kurser, konferenser och resestipendier.
Resurser och processer
• Använda föreningens resurser på ett hållbart sätt i syfte att över tid uppfylla föreningens ändamål.
Föreningen använder sina resurser på ett hållbart sätt, planerar tillgångarna på ett långsiktigt sätt så
att värdet inte urholkas samt använder styrsystem som säkerställer att föreningens målsättningar uppfylls.

Svensk biblioteksförening
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10a. Proposition från styrelsen om uppdaterade stadgar
Vid årsmötet 2019 lyftes frågan om förtydliganden av olika typer av medlemskategorier samt förekomsten av en del inkonsekvenser i stadgarna. Styrelsen har därför arbetat med stadgarna under året.
Förändringarna är till viss del av språklig karaktär men föreslår också en del förändringar i enlighet
med efterfrågade förtydliganden.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet
Att

anta de uppdaterade stadgarna enligt bilaga
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Stadgar för Svensk biblioteksförening
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

Kommentar
Vid genomgången har
språket moderniserats,
kortats ner och ensats.

1. Ändamål

1. Föreningens namn

Svensk biblioteksförening är en ideell
förening med uppgift att:

Föreningens namn är Svensk
biblioteksförening.

Ny paragraf.
Innehållet oförändrat.
Ingick i tidigare §1.

• Verka för ett effektivt och dynamiskt
svenskt bibliotekssystem av hög
standard
• Verka för att den svenska
bibliotekslagen tillämpas och främja
dess utveckling
• Tydliggöra bibliotekens roll i den
demokratiska processen och värna
yttrandefriheten
• Främja samarbete mellan alla typer
av bibliotek och mellan biblioteken och
andra institutioner i samhället
• Främja vetenskaplig och samhällelig
informationsförsörjning
• Främja läsning och bildning
• Skapa opinion för och sprida
kunskap om svenskt
biblioteksväsende
• Stimulera debatt och
erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och
informationsområdet
• Verka för ändamålsenlig utbildning,
fortbildning, forskning och utveckling
inom området biblioteks- och
informationsvetenskap
• Anordna fortbildning inom
biblioteks- och informationsområdet
• Stärka och utveckla internationell
samverkan inom biblioteks- och
informationsområdet
• Främja och lämna ekonomiskt stöd
till forskning och utveckling inom
biblioteksområdet.
-

2. Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

Ny paragraf.
Innehållet oförändrat.
Ingick i tidigare §1.
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-

3. Syfte
Föreningen ska
• verka för ett effektivt och
dynamiskt svenskt
biblioteksväsende med hög
standard
• tydliggöra bibliotekens roll i den
demokratiska processen och värna
yttrandefriheten
• främja samarbeten mellan alla
typer av bibliotek och
mellan biblioteken och andra
institutioner i samhället
• tillhandahålla kurerad och
kvalitetssäkrad information om
vetenskaplig och samhällelig
informationsförsörjning

Ny paragraf.
Innehållet uppdaterat
språkligt.
Ingick i tidigare §1.
Vi använder genomgående begreppet
“biblioteksväsende”
(tidigare användes flera
olika begrepp).
Vi har spetsat till flera
punkter, bl.a. genom
att hänvisa till gällande
lag.
Vi har tagit bort en
punkt som hade att
göra med kompensatorisk utbildning (något
föreningen ej ägnar sig
åt).

• främja jämlik tillgång till läsning
och bildning
• skapa opinion för och sprida
kunskap om svenskt
biblioteksväsende
• stimulera debatt och
erfarenhetsutbyte inom svenskt
biblioteksväsende
• verka för ändamålsenlig utbildning,
fortbildning, forskning och utveckling
inom svenskt biblioteksväsende
• stärka och utveckla internationell
samverkan inom biblioteksväsendet
• främja och lämna ekonomiskt stöd
till forskning och utveckling inom
biblioteksområdet.

4. Oberoende

Ny paragraf.
Innehållet nytt.

Föreningen är religiöst och
partipolitiskt oberoende. Föreningen
tar tydligt ställning för demokrati,
mångfald och öppenhet.

En ny punkt som
tydliggör föreningens
grundläggande värden.

2. Säte

5. Säte

Ingen ändring.

Föreningens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens har sitt säte i
Stockholm.

-
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3. Medlemskap

6. Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet
för enskilda personer och institutioner
som är intresserade av föreningens
ändamål. Medlemskap råder då avgift
för året erlagts.

Medlemskap i föreningen står öppet
för myndigheter, stiftelser,
föreningar, företag etc.
(“organisationsmedlem”) som är
aktiva inom biblioteksväsendet och
privatpersoner (“enskild medlem”).

Enskild medlem har en röst.
Institutionella medlemmar ges röstetal
i förhållande till institutionens storlek.
Medlem som motarbetar föreningens
ändamål kan efter beslut av styrelsen
uteslutas ur föreningen.

4. Organisation
Föreningens verksamhet bedrivs
genom:
• Medlemsmöten

Medlem är den som ansökt om
medlemskap, erlagt fastställda
avgifter och antagits som medlem i
föreningen.
Medlem ska ställa sig bakom
föreningens syfte i enlighet med §3.

Uppdelad paragraf.
Innehållet uppdaterat.
Ingick i tidigare §6.
Tydliggör att det finns
två typer av medlemmar och vem dessa
typer omfattar.
Tydliggjort vad
medlemskap är och hur
beslut om medlemskap
fattas.
Stycket om röstetal är
flyttat till annan
paragraf.

Styrelsen antar nya medlemmar
löpande.

Stycket om uteslutning
flyttad till egen
paragraf.

-

Borttagen paragraf.
Mer av innehållsförteckning.
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• Styrelse med kansli
• Aktivt medlemsengagemang i
nätverk, råd och grupper.
• Regionföreningar /
regionavdelningar
• Medlemstidskrift samt andra
publikationer

5. Medlemsmöten

-

Borttagen paragraf.
Mer av innehållsförteckning.

Medlemsmöte anordnas dels som
ordinarie årsmöte, dels som extra
möte. Medlemsmö- tet är Svensk
biblioteksförenings högsta beslutande
organ. Däremellan leds arbetet av en
styrelse.

5.1 Ordinarie årsmöte

7. Årsmöte

Uppdelad paragraf.
Innehållet uppdaterat.

Ordinarie möte skall hållas varje år.
Vid mötet skall förekomma följande
ärenden:

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år
före maj månads utgång.

Lagt till senaste månad
för årsmöte.

Kallelse till årsmöte utsänds senast
fyra månader före årsmötet. Kallelse
ska innehålla datum och plats för
årsmötet samt sista dag för att sända
in motioner.

Gått igenom
dagordning, lagt till
vissa formaliapunkter
och ensat språket.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Fråga om mötets behöriga
utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Behandling av framlagd
årsredovisning för föregående år.
6. Föredragning av revisorernas
berättelse
7. Beslut om fastställande av
balansräkningar och resultaträkningar
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Fastställande av vision och
verksamhetsinriktning.
10. Behandling av propositioner från
styrelsen
11. Behandling av motioner från
medlemmar
12. Beslut om ersättningar till
förtroendevalda
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Fastställande av budget
15. Val av styrelse enl. § 6.1

Sista motionsdag får infalla tidigast
tre månader före årsmötet.
Motioner ska vara skriftliga och
inkomma till föreningens kansli
senast på sista motionsdag.
Senast en månad före årsmötet
utsänds till samtliga medlemmar
föredragningslista, årsredovisning,
propositioner och motioner.
Vid årsmötet ska följande ärenden
förekomma:
1.
Mötets öppnande
2.
Val av mötesfunktionärer
3.
Fastställande av röstlängd
4.
Fråga om mötets behöriga
utlysande
5.
Fastställande av
föredragningslista
6.
Fastställande av
arbetsordning
7.
Verksamhetsberättelse från
föregående räkenskapsår
8.
Ekonomisk berättelse med
årsredovisning för föregående
verksamhetsår
9.
Revisionsberättelse för
föregående verksamhetsår

Mötesordförande äger
ej längre utslagsröst.
Texten om röster flyttat
till ny paragraf.
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16. Val av två revisorer, varav en skall
vara auktoriserad, och suppleanter för
dessa
17. Val av valberedning med fem
ledamöter, varav en sammankallande
18. Ev övriga ärenden
19. Mötets avslutning
Kallelse till årsmöte utsänds eller
kungörs i medlemstidskriften senast
fyra månader före årsmötet. Då
kungörs även sista motionsdag, dock
får detta datum infalla tidigast tre
månader före årsmötet. Medlem eller
grupp som önskar att viss fråga tas
upp till beslut på årsmöte har att
senast utsatt sista motionsdag
skriftligt anmäla detta till kansliet.
Senast en månad före årsmötet
utsänds föredragningslista,
årsredovisning och motioner samt
sådana propositioner från styrelsen
som kräver kvalificerad majoritet.

10.
Beslut om fastställande av
balans- och resultaträkningar
11.
Beslut om ansvarsfrihet
12.
Fastställande av
verksamhetsplan
13.
Propositioner
14.
Motioner
15.
Beslut om ersättningar till
förtroendevalda
16.
Fastställande av
medlemsavgift
17.
Fastställande av budget
18.
Val av styrelse
19.
Val av revisorer
20.
Val av valberedning
21.
Övriga frågor
22.
Mötets avslutning
Beslut på årsmötet fattas med enkel
majoritet om inget annat står i
stadgan.
Vid lika röstetal sker förnyad
omröstning. Utfaller även denna med
lika röstetal sker lottning.

Beslut fattas av årsmötet med enkel
majoritet när inget annat är stadgat.
Omröstning sker öppet såvida inte
sluten omröstning begärs. Vid lika
röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder.
Röstning genom fullmakt är inte
tillåten för enskilda medlemmar.
Enskild medlem har utöver egen röst
rätt att företräda högst en
institutionell medlem. 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.

5.2 Extra möte

8. Extra årsmöte

Reviderad paragraf.
Innehållet uppdaterat.

Extra möte hålls på kallelse av
styrelsen. Om minst 15 procent av
medlemmarna skriftligt begär extra
möte, skall styrelsen anordna sådant
inom åtta veckor.

Extra årsmöte ska hållas om

Formuleringar tydliggjorda och i samklang
med vad som gäller för
årsmöte.

Kallelse till extra möte utsänds senast
fyra veckor före mötesdagen. I
kallelsen skall anmälas vilket eller
vilka ärenden som förekommer till
beslut. Annat ärende får ej upptagas
till behandling. I övrigt gäller för extra
möte samma regler som för årsmöte.

●
●
●

styrelsen så önskar
revisorerna så önskar
om minst 15 procent av
medlemmarna så önskar

Extra årsmöte ska anordnas inom
åtta veckor efter att önskemål därom
framförts.
Kallelse till extra årsmöte utsänds
senast fyra veckor före extra
årsmötet. Kallelse ska innehålla

Klargjort att även
revisorerna kan kalla
till extra årsmöte.
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datum och plats för extra årsmötet
information om vilka frågor som ska
behandlas på extra årsmöte.
Inga andra frågor än de som anges i
kallelsen får behandlas på det extra
årsmötet.
Beslut på årsmötet fattas med enkel
majoritet om inget annat står i
stadgan.
Vid lika röstetal sker förnyad
omröstning. Utfaller även denna med
lika röstetal sker lottning.

-

9. Rösträtt och röstetal
På årsmöte och extra årsmöte gäller
följande:
●
●

enskild medlem har en röst
organisationsmedlemmar kan
ha flera röster. Antalet röster
beror på hur många anställda
som arbetar med
biblioteksfrågor enligt
nedanstående tabell.

Antal personer
inom
biblioteksområd
et

Antal röster

1 - 10

2

11 - 20

3

21 - 40

5

41 -

7

Ny paragraf.
Innehållet samlat.
Ingick i tidigare §5.1.
och i arbetsordning för
årsmötet.
Alla medlemmars
röstetal anges nu i
stadgarna (och inte
som förr delvis i
stadgarna och delvis i
mötesordningen).
Förtydligat regler för
röstning genom
fullmakt.

En medlem kan överlåta sin rösträtt
till annan medlem.
Varje medlem kan företräda högst en
annan medlem genom en fullmakt.
Fullmakt ska vara skriftlig,
undertecknad av fullmaktsgivaren
och presenteras vid registrering och
för presidiet på årsmötet.

6. Styrelse med kansli

-

Borttagen paragraf.
Onödig rubrik.
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6.1 Styrelsens
sammansättning

10. Styrelsens
sammansättning

Föreningens styrelse består av
ordförande och tio ledamöter.
Mandattiden är två år. Mandatperiod
för förtroendevalda börjar och slutar
vid årsmöte. Ordförande och fem
ledamöter väljs ett år och fem
ledamöter påföljande år. Samma
person kan, efter första perioden,
omväljas på samma post högst två
gånger i följd. Olika bibliotekstyper
och medlemskategorier bör finnas
representerade i styrelsen. Inom
styrelsen skall bland ledamöterna
utses en förste och en andre vice
ordförande. Styrelsen kan inom sig
utse utskott.

Styrelse består av ordförande samt
minst sex och högst tio ledamöter.
Mandatperioden är två år.
Mandatperiod för förtroendevalda
börjar och slutar vid årsmöte.
Styrelseledamot ska vara enskild
medlem eller anställd hos en
organisationsmedlem.
Årsmötet väljer ordförande och
ledamöter som utses på sådant sätt
att halva antalet väljs vartannat år.

Reviderad och
sammanslagen
paragraf.
Innehållet uppdaterat.
Fört in text från
tidigare §6.3.
Finns nu intervall för
styrelsens storlek.
Klargjort vem som är
valbar.
Tydliggjort hur
ledamöter väljs.
Ordföranden har inte
längre utslagsröst.

Samma person kan, efter första
perioden, omväljas på samma post
högst två gånger i följd.
Styrelsen ska, inom sig, utse en vice
ordförande. Styrelsen kan inom sig
utse ytterligare funktioner.
Styrelsen är beslutsmässig när
ordföranden eller vice ordföranden
samt hälften av övriga ledamöter är
närvarande.
Varje närvarande ledamot äger en
röst.
Vid lika röstetal sker förnyad
omröstning. Utfaller även denna med
lika röstetal sker lottning.
På styrelsemöten ska protokoll föras.

6.2 Styrelsens uppgifter

11. Styrelsens uppgifter

Språket ensat.

Styrelsen skall
• utveckla, leda och samordna
föreningens verksamhet
• marknadsföra och företräda
föreningen utåt
• ansvara för föreningens ekonomiska
planering, förvaltning av tillgångar och
framtagande av placeringspolicy
• ansvara för omplacering av
föreningens tillgångar; köp och
försäljning av fast och lös egendom
• ansvara för föreningens centrala
administration
• ha arbetsgivaransvar för anställd
personal

Ingen ändring.

Styrelsen leder föreningens
verksamhet och företräder
densamma i enlighet med fastställd
strategi och verksamhetsplan.
I detta ingår bland annat att
● utveckla, leda och samordna
föreningens verksamhet
● marknadsföra och företräda
föreningen utåt
● ansvara för föreningens
ekonomiska planering,
förvaltning av tillgångar och
framtagande av
placeringspolicy
● ansvara för omplacering av
föreningens tillgångar; köp
och försäljning av fast och lös
egendom
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• utse ansvariga utgivare för
föreningens publikationer

●
●

• hålla regelbunden kontakt med råd,
grupper, nätverk och regionföreningar
/ regionavdelningar

●
●

• upprätta en arbetsordning för sitt
arbete, en delegationsordning för
verksamheten samt fastställa
instruktion för generalsekreteraren
som reglerar arbetsfördelningen
mellan styrelsen, generalsekreteraren
och kansliet samt anger vilka av
styrelsens uppgifter som delegerats.

6.3 Styrelsens
arbetsformer

●

ansvara för föreningens
centrala administration
ha arbetsgivaransvar för
anställd personal
utse ansvariga utgivare för
föreningens publikationer
hålla regelbunden kontakt
med råd, grupper, nätverk
och regionföreningar /
regionavdelningar
upprätta en arbetsordning för
sitt arbete, en
delegationsordning för
verksamheten samt fastställa
instruktion för
generalsekreteraren som
reglerar arbetsfördelningen
mellan styrelsen,
generalsekreteraren och
kansliet samt anger vilka av
styrelsens uppgifter som
delegerats.

-

Innehållet flyttat till ny
paragraf 10.

Styrelsen är beslutsför då ordföranden
eller någon av vice ordförandena och
därtill fem ledamöter är närvarande.
Varje närvarande ledamot äger en
röst. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden biträder.
Protokoll skall föras över
sammanträde med styrelse och för
utskott, på det sätt styrelsen anger i
sin arbetsordning.

-

Borttagen paragraf.

12. Revisorer
För granskning av föreningens
verksamhet, räkenskaper och
förvaltning väljs på årsmötet två
revisorer varav en är auktoriserad
eller godkänd.
Därtill väljs en suppleant till vardera
revisor.
Valbar är person som inte sitter i
styrelsen.
Revisor behöver inte vara medlem i
föreningen.

Ny paragraf.
Klargör revisorernas
uppdrag, vem som kan
vara revisor m.m.
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6.4 Valberedning

13. Valberedning

Reviderad paragraf.
Innehållet uppdaterat.

För avgivande av förslag till ledamöter
av styrelsen finns en valberedning
bestående av fem ledamöter varav en
sammankallande. Valberedningen har
att avge sitt förslag till styrelse i så
god tid, att det kan medfölja
handlingarna till årsmötet.

Årsmötet väljer en valberedning som
tar fram förslag till styrelse, revisorer
och valberedning.

Finns nu ett intervall
för valberedningens
storlek.

Valberedningen ska bestå av minst
tre och högst fem personer varav en
är sammankallande.

Klargör valberedningens uppdrag, vem
som kan vara valberedare m.m.

Ledamot i valberedningen ska vara
enskild medlem eller anställd hos en
organisationsmedlem.

7 Regionföreningar /
regionavdelningar

14. Regionföreningar
och regionavdelningar

Regionföreningen / regionavdelningen
har till uppgift att inom regionen verka
för att skapa nätverk mellan
föreningens enskilda medlemmar i
syfte att främja deras
erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling. Det sker bland
annat genom att arrangera
föreläsningar, studiebesök och
diskussioner.
Ekonomiska
ramar och riktlinjer för arbetet i
regionavdelningarna beslutas av
styrelsen inför varje verksamhetsår.
Regionavdelning leds av en styrgrupp.
Styrgruppens ledamöter utses av
styrelsen.

På regional nivå kan föreningens
enskilda medlemmar gå samman i en
regionförening eller en
regionavdelning.

Regionföreningar/regionavdelningar
initieras av intresserade medlemmar
eller av styrelsen.
Regionföreningar/regionavdelningar
och dess geografiska indelning måste
godkännas av styrelsen.

En regionavdelning är en
sammanslutning vars administration
och ekonomi hanteras av föreningen.

Initiativ till att bilda en
regionförening eller regionavdelning
tas av enskilda medlemmar eller av
föreningens styrelse.
Den geografiska indelningen av
regionföreningar och
regionavdelningar ska godkännas av
föreningens styrelse.
En regionförening är en självständig
ideell förening.

Regionföreningar och
regionavdelningar har att inom sin
region skapa verksamhet för
föreningens enskilda medlemmar
som främjar erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling.
Regionföreningarna och
regionavdelningarna bör verka för att

Reviderad paragraf.
Innehållet uppdaterat.
Regionföreningar och
regionavdelningar är
enbart öppna för
enskilda medlemmar.
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skapa opinion på regional nivå i
aktuella föreningsfrågor.
Ekonomiska
ramar och riktlinjer för arbetet i
regionavdelningarna beslutas av
föreningens styrelse inför varje
verksamhetsår. Regionavdelningen
leds av en styrgrupp. Styrgruppens
ledamöter utses av föreningens
styrelse.

8. Nätverk, råd och
grupper

-

Borttagen paragraf.
Beskrivning av
arbetssätt och
medlemserbjudanden
som inte bör ingå i
stadgarna.

Alla enskilda medlemmar har
möjlighet att starta nätverk.
Nätverken bygger på medlemmarnas
engagemang och handlar om
erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling, tips och
diskussioner.
Styrelsen ska inrätta de
utvecklingsråd man finner lämpligt.
Råden ska bistå styrelsen med råd och
synpunkter och delta i föreningens
omvärldsbevakning och
policyskapande arbete. Råden får
uppdrag från styrelsen som,
tillsammans med eventuella förslag
och rekommendationer,
återrapporteras till styrelsen för
behandling och beslut.
Generalsekreteraren har att inrätta
verksamhetsgrupper och
arbetsgrupper, i vilka medlemmarna
ska beredas möjlighet att delta i
genomförandet av föreningens
verksamhet.
-

15. Avstängning och
uteslutning av medlem
Medlem som bryter mot föreningens
stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte kan, med
omedelbar verkan, avstängas av
styrelsen.
Avstängning innebär att medlemmen
i fråga inte har rätt eller möjlighet att
delta i föreningens aktiviteter.
Medlemmen får inte heller företräda
organisationsmedlem i ovan nämnda
aktiviteter.
Styrelsen kan även upphäva
avstängningen.
Nästkommande ordinarie årsmöte
beslutar om uteslutning av avstängd
medlem.

Ny paragraf.
Innehållet uppdaterat.
Delat upp i två frågan i
två delar: avstängning
och uteslutning.
Frågan om uteslutning
ska kunna prövas på
årsmötet.
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En avstängd medlem ska ges rätt och
möjlighet att föra sin talan i
avstängningsärendet och få beslutet
prövat på nästkommande årsmöte.
Avstängd medlem som accepterar
erbjudandet att föra sin egen talan
adjungeras till mötet under den
specifika punkten tills beslut i frågan
fattats.

9. Stadgeändringar

16.

För ändring av §§ 1, 9 och 10 i dessa
stadgar erfordras likalydande beslut
fattade vid två på varandra följande
medlemsmöten med två tredjedels
majoritet vid vardera. Minst ett av
dessa medlemsmöten skall vara
ordinarie årsmöte.

För ändring av §§ 1-4, 16 och 17 i
dessa stadgar krävs likalydande
beslut fattade vid två på varandra
följande årsmöten med två tredjedels
majoritet vid vardera mötet. Minst
ett av dessa årsmöten ska vara ett
ordinarie årsmöte.

Beslut om ändring av §§ 2-8 fattas på
ett ordinarie årsmöte med två
tredjedels majoritet, eller två på
varandra följande medlemsmöten med
enkel majoritet.

Beslut om ändring av övriga
paragrafer fattas på ett ordinarie
årsmöte med två tredjedels
majoritet, eller med enkel majoritet
på två på varandra följande årsmöten
varav ett ska vara ordinarie
årsmöte .

10. Föreningens
upplösning

17. Föreningens
upplösning

För upplösning av föreningen
erfordras likalydande beslut fattade
vid två på varandra följande ordinarie
årsmöten med minst fyra femtedels
majoritet. Upplösningen sker därefter
vid utgången av verksamhetsåret. Vad
som återstår av föreningens tillgångar
sedan samtliga skulder reglerats skall
användas för ändamål som så nära
som möjligt svarar mot föreningens
ändamål.

Förslag om föreningens upplösning
får endast behandlas på ordinarie
årsmöte. Att upplösning ska
behandlas måste framgå av
kallelsen.

Stadgeändringar

För att kunna upplösa föreningen
krävs likalydande beslut som fattats
med minst fyra femtedels majoritet
på två på varandra följande ordinarie
årsmöten.

Reviderad paragraf.
Innehållet uppdaterat
språkligt.

Reviderad paragraf.
Innehållet uppdaterat.
Förtydligande av hur
upplösning sker
praktiskt.
Lagt till text om vem
som är ansvarig för
upplösningen.

Upplösningen sker därefter vid
utgången av verksamhetsåret.
Vid upplösning ska föreningens
skulder betalas. Därefter ska
föreningens tillgångar gå till
verksamhet i enlighet med
föreningens syfte. Hur detta ska ske
beslutas på det sista årsmötet.
Till likvidatorer bör förbundets
revisorer utses. Likvidatorerna
genomför likvidationen i samband
med förbundets upplösning.
Stadgarna är antagna år 2000 vid
årsmötena för Sveriges allmänna
biblioteksförening (SAB) och Svenska
bibliotekariesamfundet (SBS).

Stadgarna är antagna år 2000 vid
årsmötena för Sveriges allmänna
biblioteksförening (SAB) och Svenska
bibliotekariesamfundet (SBS).

-
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Reviderade år 2003, 2004, 2005,
2010, 2011 och 2019.

Reviderade år 2003, 2004, 2005,
2010, 2011, 2019 och 2020.

Svensk biblioteksförening
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10b. Proposition från styrelsen om valberedningsinstruktion
Valberedningen har en viktig roll i ett aktivt föreningsliv. För att underlätta för valberedningen att
arbeta samt tydliggöra för föreningens medlemmar hur arbetet sker har styrelsen arbetat fram en valberedningsinstruktion.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet
Att

anta den föreslagna valberedningsinstruktionen enligt bilaga

Bilaga 6

Valberedningsinstruktion för Svensk
biblioteksförening 2020
Syfte
En väl fungerande valberedning är viktigt för föreningens långsiktiga utveckling. Det arbete
valberedningen utför utgör själva grunden för föreningens arbete under kommande
verksamhetsår. Det är därför viktigt att valberedningen har ett tydligt uppdrag och ett tydligt
mandat. Valberedningens arbete ska bygga på en tydlig och samlad strategi som beskrivs i
en valberedningsinstruktion.
Valberedningens sammansättning etc. beskrivs i stadgarna.
Valberedningsinstruktionen är ett av de styrdokument som fastställs av föreningens årsmöte.

Beskrivning av uppdraget
Valberedningen ska verka i alla medlemmars intresse. Valberedningen ska till årsmötet
lägga förslag på
1.
2.
3.
4.
5.

styrelse
revisorer
valberedning
vilka roller som ska vara arvoderade
arvoderingsnivåer

Valberedningen ska leverera kompletta sammansatta förslag till samtliga poster som är
aktuella för personval. Varje enskild kandidat i valberedningens förslag ska motiveras
skriftligt i årsmöteshandlingarna eller på annat lämpligt sätt.
På årsmötet argumenterar valberedningen för sitt eget förslag och undviker att argumentera
för eller emot kandidater som står utanför förslaget. Vid direkta frågor från årsmötet bör
valberedningen dock kunna motivera varför de valt vissa kandidater över andra.
I anslutning till att förslagen presenteras ger valberedningen också uttryck för vilka
utmaningar föreningen står inför och hur detta har inverkat på utformningen av förslagen.

Arbetssätt
Valberedningen hanterar nomineringar till föreningens förtroendeuppdrag.
Nomineringsprocessen ska vara öppen vilket innebär att, förutom valberedningen, kan alla
medlemmar nominera kandidater till en eller flera av föreningens förtroendeposter.
Valberedning bör sträva efter att i största möjliga mån underlätta för medlemmarna att göra
sina nomineringar i god tid före årsmötet. Tidiga nomineringar skapar förutsättningar för en
likvärdig utvärdering av inkomna förslag.
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Samtliga valberedningens kandidaters bakgrund och kompetens ska, på ett likvärdigt sätt,
presenteras i samband med årsmötet.
Alla som nominerats ska kontaktas av valberedningen. Det bör vara möjligt för nominerade
att presentera sig själv och hur den ställer sig till olika frågor i samband att kandidaterna
presenteras.
Rent allmänt ska föreningens nomineringsprocess karakteriseras av ett öppet och
proaktivt arbetssätt. Valberedningens arbete ska även bygga på utgångspunkten om att
mångfald skapar en starkare och bättre styrelse. Valberedningen bör arbeta utifrån ett
normkritiskt perspektiv.
När valberedningen, utifrån inkomna nomineringar, ska ta fram sitt förslag till styrelse,
revisorer och valberedning för kommande år ska urvalet ske utifrån ett kompetensbaserat
perspektiv. De kandidater som valberedningen tar fram ska ha rätt kompetens och
erfarenhet för att styra föreningen utifrån gällande strategier och mål.
Ledamöter i valberedningen som deltar på årsmötet bör inte också vara ombud med rösträtt.
Om så ändå skulle ske bör de inte representera valberedningen samtidigt och detta ska
göras tydligt för övriga ombud.

Övergripande tidplan
Valberedningen bör arbeta löpande under året, till exempel genom att tidigt analysera
föreningens behov och mål under kommande år, ta del av styrdokument etc., besöka
styrelsemöte för att följa upp hur styrelsen arbetar, ta kontakt med möjliga kandidater och
informera om valberednings arbete.

Övrigt
Valberedningen bör ta fram ett dokument som mer i detalj beskriver arbetssätt och tidplan
Detta dokument är ett sätt att underlätta överlämning till ny valberedning.

Svensk biblioteksförening
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11. Motion angående komplettering av paragrafen om
prioriterade grupper i bibliotekslagen
Inskickad av Expertnätverket för hbtq-frågor på bibliotek

Motionen
I Bibliotekslagens (2013:801) fjärde och femte paragraf anges de grupper som är prioriterade i
det allmänna biblioteksväsendet. De som ska ägnas särskild uppmärksamhet är personer med
funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än
svenska. Vi anser att även hbtq-personer utgör en av de målgrupper som bör prioriteras i det
allmänna biblioteksväsendet och därför bör anges i lagtexten.
Många bibliotek arbetar redan idag med en rad olika insatser för att synliggöra och inkludera
hbtq-frågor och hbtq-personer i biblioteksverksamheten. Resurstilldelning och insatsernas
omfattning är dock helt beroende av huvudmannens prioriteringar, enskilda medarbetares och
arbetsgivares engagemang. Hbtq-personers rättigheter är förvisso reglerade i
Diskrimineringslagen (2008:567), men en tydlig prioritering i Bibliotekslagen skulle tydliggöra
kraven på biblioteksväsendet att uppmärksamma och aktivt arbeta med insatser för målgruppen. Det
skulle leda till att hbtq-personer blir mer inkluderade, sedda och välkomna på alla svenska bibliotek.
Vi föreslår
att Svensk biblioteksförening verkar för att bibliotekslagen (2013:801) kompletteras med att
hbtq-personer läggs till som en prioriterad grupp och därmed ägnas särskild uppmärksamhet i
det svenska biblioteksväsendet.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut.
Motionärerna vill att hbtq-personer ska tillhöra den prioriterade målgruppen i bibliotekslagen. Därför
vill motionärerna att Svensk biblioteksförening ska verka för en lagändring så att detta uppfylls.
Styrelsen ställer sig bakom resonemanget att det är viktigt att biblioteken arbetar med frågan utifrån
diskrimineringslagen. En tydlig prioritering i bibliotekslagen skulle tydliggöra kraven på biblioteksväsendet att uppmärksamma och aktivt arbeta med insatser för målgruppen.
Styrelsen gör bedömningen att det kommer att vara svårt att få till en lagändring inom överskådlig tid
och det därför är bättre att arbeta med andra insatser för att hbtq-personer ska blir mer inkluderade,
sedda och välkomna på alla svenska bibliotek.
Sådana insatser skulle kunna vara rekommendationer från Svensk biblioteksförenings expertnätverk
för HBTQ-frågor, samt andra insatser som startar 2021 för att uppmärksamma målgruppen.

Svensk biblioteksförening
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Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att:
-

Bifalla motionen

-

Att göra HBTQ frågan till prioriterad fråga senast 2021 och att i samarbete med expertnätverket
för HBTQ-frågor ta fram underlag till insatser för målgruppen. Detta kan till exempel vara
rekommendationer för hur bibliotek kan arbeta med frågan.

Svensk biblioteksförening
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12. Valberedningens förslag till ersättningar till förtroendevalda
Styrelsen
Ordförande
1:e och 2:e vice ordförande
Ledamot

2 prisbasbelopp à 47 300 kr/år, 94 600 kr/år
1 prisbasbelopp à 47 300 kr/år
1/5 prisbasbelopp à 47 300 kr/år, 9 460 kr/år

Föreningen står för rese- och logikostnader och andra kostnader i samband med styrelsemöten samt
deltagaravgift Biblioteksdagarna.
Valberedning
Sammankallande
Ledamot

1/4 prisbasbelopp à 47 300 kr/år, 11 825 kr/år
1/10 prisbasbelopp à 47 300 kr/år, 4 730 kr/år

Föreningen står för rese- och logikostnader och andra kostnader i samband med möten samt deltagaravgift Biblioteksdagarna.
Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet används bland annat inom skattesystemet och fastställs årligen av regeringen.
Valberedningen föreslår årsmötet besluta:
att fastställa valberedningens förslag till arvoden för 2021 enligt ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Lotta Åstrand, enhetschef regionbibliotek Uppsala
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Ann-Sofie Olsson, Malmö Universitetsbibliotek
Cecilia Gärdén, konsulent, Kultur i väst
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13. Förslag till
Avgifter år 2021 för medlemskap i Svensk biblioteksförening
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

Röster vid
årsmötet

Antal BBL och
rabatterade platser
på Biblioteksdagarna

Årsavgift/kalenderår

1-10

2

2

1.500 kr

(1.500)

11-20

3

3

3.500 kr

(3.500)

21-40

5

5

7.000 kr

(7.000)

40.01-

7

7

15.000 kr

(15.000)

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.
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14. Budget 2021
Budgeten räknas upp för 2021 med anledning av stigande hyres- och kostnadsläge.
Eftersom föreningens verksamhet till stor del finansieras genom avkastning på kapital sätter möjligheten till uttag av kapitalöverskott en maxgräns för kapitaluttag. Den föreslagna budgeten faller inom
denna gräns.

Budgetförslag 2021, tkr

Utfall 2019

Budget 2020

Förslag 2021

3 217

2 800

2 800

Föreningsverksamhet
Verksamhetsresurser
Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning
Opinionsbildning

-1 513
-13 258
-5 884
-1 490

-1 570
-12 950
-6 480
-1 200

-1 520
-13 750
-6 410
-1 200

Summa verksamhetens kostnader

-22 125

-22 200

-22 880

-18 908

-19 400

-20 080

Verksamhetens intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Verksamhetsresultat

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
att fastställa föreslagen rambudget för 2021.

Svensk biblioteksförening
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15. Valberedningens förslag till val av styrelse
Beskrivning av processen
Valberedningen har träffats fysiskt vid ett tillfälle i Stockholm för att genomgå en utbildning samt
sätta planeringen för det fortsatta valberedningsarbetet. Därefter har valberedningen haft sju zoommöten samt tät kontakt främst via mail.
För att valberedningen skulle få en bra bild av och förståelse för styrelsens sammansättning och syn på
styrelsearbete har en enkät skickats ut till nuvarande styrelseledamöter. Enkäten ställde bl a frågor om
vilken kompetens och erfarenhet som finns och som upplevs saknas i styrelsen, samt vilka utmaningar
man ser för föreningen och styrelsen på såväl lång som kort sikt. Sex telefonintervjuer har genomförts
med ordföranden, styrelseledamöter och generalsekreteraren. En person från valberedningen deltog
vid styrelsemötet 2020-02-11.
Efter analys av enkätsvaren och intervjuerna sammanställde valberedningen en kompetensmall med
olika erfarenhets- och kompetenskriterier - exempelvis juridisk, kommunikativ och strategisk kompetens. Som ledamot är det önskvärt med föreningsvana och att man har ett bredare perspektiv än att representera en specifik bibliotekstyp, men att erfarenhet och perspektiv från olika bibliotekssektorer är
viktigt. Även erfarenhet utanför sektorn efterfrågades samt en bättre fördelning gällande ålder, kön
och kulturell bakgrund.
Alla ledamöter som sitter på omvalbar plats fick frågan om de var intresserade att fortsätta, utan att få
några utfästelser. Via kansliet skickade valberedningen ut frågan till medlemmarna om nomineringar
till nya ledamöter. När nomineringstiden var slut hade 28 olika personer nominerats. Alla nominerade
fick frågan om fortsatt intresse att kvarstå som kandidater. Valberedningen tog fram en beskrivning av
vad det innebär att vara ledamot i styrelsen, för att underlätta för nominerade kandidater att ta ställning om fortsatt kandidatur. 16 kandidater svarade att de ville kvarstå.
Valberedningen genomförde därefter telefonintervjuer med alla kvarvarande kandidater, med utgångspunkt i föreningens vision Bibliotek – en kraft för förändring. Valberedningen gick sedan till beslut
och kandidater tillfrågades.
Valberedningen har tagit fram förslag till revisorer och lekmannarevisorer samt förslag till arvodesnivåer för ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande, ledamöter samt valberedning.
Valberedningen har också för första gången arbetat med att ta fram förlag till valberedningens fem ledamöter. Förslagen bygger bl a på representation från olika bibliotekstyper, geografisk spridning samt
könsfördelning.
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Valberedningens enhälliga förslag är:
Ordinarie ledamöter, val på två år:
Jonas Holm,
Senior associate, MarLaw AB

Nyval

Specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet nationellt och
internationellt arbete med juridiska frågor i biblioteksverksamhet. I
flera år har han varit verksam som jurist vid Stockholms universitetsbibliotek, som ordförande i europeiska forskningsbiblioteksorganisationen LIBERs juristarbetsgrupp, medutbildningsuppdrag för landets
högskole- och stadsbibliotek, utredningsuppdrag för Kungliga biblioteket samt som juridisk expert i utredningen av den nationella biblioteksstrategin. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen. Han har också arbetat med biblioteksrelaterad lagstiftning
vid Regeringskansliet.

Abdullatif Haj Mohammad
Bibliotekspedagog, Sundsvall

Nyval

Bor i Sundsvall sedan 2013, där han arbetar som bibliotekspedagog på stadsbiblioteket med digital verksamhet och Digidelcenter,
samt med integration och delaktighet. Abdullatif kommer ursprungligen från Syrien och är journalist och har bl a arbetat som
mellanösternkorrespondent på Al-Arab news weekly (London) och
som chefredaktör för Öresundspuls, en medieplattform på arabiska
och svenska. Han har ett stort intresse och är aktiv inom arabisk
litteratur och film: t ex var han med och arrangerade Skandinaviens första arabiska bokmässa i Malmö och är medskapare till filmen One day in Aleppo (2017), en dokumentärfilm som berättar
om deras historia och stad, passion, motstånd och drömmar. Abdullatif sitter också i styrelsen för föreningen Scen Sundsvall.
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Eleonor Grenholm
Samordnare, Digitalt först

Nyval

Bibliotekarie och beteendevetare med anställning vid Biblioteksutveckling Region Uppsala. 2018-2020 har hon uppdraget att vara
samordnare av de regionala biblioteksverksamheterna inom det
nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus. Eleonor
har länge jobbat med kompetens- och verksamhetsutveckling, primärt utifrån förändrade behov och möjligheter i och med samhällets digitalisering. Hon har ett stort kontaktnät inom och utanför
biblioteksväsendet.

Nick Johnson Jones
Konst- och bibliotekschef, Huddinge

Fyllnadsval 1 år

Konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun. Är inne på sitt artonde år som chef, och har även arbetat i Botkyrka och Nacka
kommun. Nick är en van föreläsare och skribent, som kombinerar
teori och erfarenhet från det praktiska arbetet, för att belysa samhällsutmaningar på jämlikhetsområdet. Ofta med ett tydligt avstamp i folkbiblioteket. De senaste åren har visst fokus legat på
frågor rörande kvalitet och uppföljning inom offentlig sektor, vilket lett till att han utvecklat omfattande arbeten med nya statistikmetoder för att åskådliggöra olika målgruppers tillgång och nyttjande av de verksamheter han ansvarar för. 2019 mottog Nick
Bengt Hjelmqvists pris som utdelas av Svensk biblioteksförening.
Nick har genom åren har haft flera olika engagemang i föreningsliv, både som ledare och som aktiv i styrelser. Just nu är han dock
främst aktiv som fotbollstränare.

Johanna Hansson, ordförande
Omval. Invald 2018
Biträdande överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Omval. Invald 2018

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Omval. Invald 2016. Omvald 2018
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Kvarstår sedan årsmötet 2019
Helena Kettner Rudberg
Bibliotekschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Invald 2015. Omvald 2017 och 2019.

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Invald 2017. Omvald 2019.

Eva Häusner
tf enhetschef, Kungliga biblioteket

Invald 2019.

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen Umeå

Invald 2019.

Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2020
Anja Dahlstedt, kultur- och fritidschef, Botkyrka
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Lo Claesson, bibliotekskonsult, Vaggeryd
Jens Thorhauge, egen konsult, Danmark

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

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Lotta Åstrand, enhetschef regionbibliotek Uppsala
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Ann-Sofie Olsson, Malmö Universitetsbibliotek
Cecilia Gärdén, konsulent, Kultur i väst
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16. Valberedningens förslag till val av revisorer
Auktoriserade revisorer
Erik Stenbeck, ordinarie
Elin Götling Christensson, suppleant

Nyval
Omval

Val av lekmannarevisorer
Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå, ordinarie
Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, suppleant

Omval
Omval

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

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Lotta Åstrand, enhetschef regionbibliotek Uppsala
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Ann-Sofie Olsson, Malmö Universitetsbibliotek
Cecilia Gärdén, konsulent, Kultur i väst
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17. Valberedningens förslag till ny valberedning
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösand bibl.
Sammankallande
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst
Annsofie Olsson, bibliotekarie, Malmö UB
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala UB
Sebastian Lönnlöv, skolbibliotekarie, Nacka gymnasium

Valberedningen föreslår årsmötet besluta:
att välja valberedning för 2021 i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Lotta Åstrand, enhetschef regionbibliotek Uppsala
Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek
Ann-Sofie Olsson, Malmö Universitetsbibliotek
Cecilia Gärdén, konsulent, Kultur i väst

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

