
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne 
 

Årsberättelse 2019 
 

Valberedni   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Antal betalande medlemmar: 498 

 
Styrelse 

Ordförande Susann Ek   Landskrona bibliotek  

Kassör  Mia Dimblad   Hässleholms bibliotek  

Sekreterare Ellen Follin  MTM  

Ledamot Anja Hoppe  HT-biblioteken Lunds universitet 

Ledamot Christian Forsell Helsingborgs bibliotek 

Ledamot Linda Petersson Malmö stadsbibliotek 

 
Revisorer 

Katarina Forsström   Malmö stadsbibliotek 

Anna Alwerud (suppl.)  Pensionär (fd. Campus Helsingborg) 

 
Valberedning 

Hedija Jasarevic (sammank.)  Malmö stadsbibliotek 

Anette Mjöberg   Hässleholms bibliotek 

  
 



 

 

Styrelsemöten 
 

Styrelsen har genomfört protokollförda styrelsemöten, varav några tillsammans 

med Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) Syd. 

 

Programverksamhet  
 

 
21 mars 2019 kl.17:30-18:30 
Lunds stadsbibliotek 
Lärarstudenters digitala studievardag 

Föreläsning om hur synen på lärande vid 

förskollärarutbildningen är en viktig orsak 

till hur och varför digitala redskap används. 

Fredrik Hanell, Avdelningen för ABM och 

digitala kulturer, Lunds universitet.  

      

11 april 2019 kl. 17:00 
Välfärden kök & kaffe 

Årsmöte med extra allt 

Utöver ordinarie årsmöte, presenterade Katarina 

Wiberg från Svensk biblioteksförenings kansli 

centralstyrelsens förslag gällande omvandling av 

regionföreningar till regionavdelningar.   
  

 

 

16 april 2019 kl. 17:30-18:30 
Lunds stadsbibliotek 
Är artificiell intelligens en oxymoron?  

Föreläsning om vikten av att kritiskt granska de 

algoritmiskt processade dataflöden som utgör grunden i 

AI, artificiell intelligens.  

Jakob Svensson, Institutionen för konst, kultur och 

kommunikation, Malmö universitet.  
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23 maj 2019 kl. 16:00 
Vårutflykt 

Studiebesök hos NE, som bl.a. ger ut 

Nationalencyklopedin. Rundtur i lokalerna på 

Ångbåtsbron, introduktion i NE:s historia, produkter 

och hur redaktionen arbetar. Därtill information om 

NE:s pedagogiska satsning. 

Gemensam måltid på Green Lion Inn.  

 
 

24 april 2019 kl. 17:30-18:30 
Lunds stadsbibliotek 
Litterära lajv  

Föreläsning om hur nya litterära praktiker förändrar 

läsupplevelsen. Vad händer när en litterär berättelse 

omsätts i lajv? Petra Ragner-stam och Sara Bjärstorp, 

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, 

Malmö universitet.  

 

1 oktober 2019 kl. 15:30-17:30 
Universitetsbiblioteket, Lund 

Danska forskningsbibliotek i stor 
omorganisation 

Information om den organisatoriska förändring som 

är pågår inom de danska forskningsbiblioteken och 

som ska effektivisera och styrka forsknings-

biblioteken i en tid av stora utmaningar.  

 

 

14 november 2019 kl. 15:30-17:30 
Orkanen, Malmö universitet 
Internationellt arbete inom biblioteksvärlden 
Tre bibliotekarier från tre sydsvenska forskningsbibliotek 

berättar om sitt engagemang i internationella projekt. 

Annsofie Olsson, Malmö universitet; Lena Olsson, Raoul 

Wallenberg institutet juridik och mänskliga rättigheter; 

Anna Stockman, Blekinge Tekniska Högskola. 
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6 december kl. 16:30 
Malmö stadsbibliotek 

HBTQ inom litteratur- och kulturhistorien: en 
interaktiv workshop med quiz 

Föreläsning med quiz som behandlar HBTQ inom 

kulturhistorien: representation, HBTQ-historia och 

bemötande, samt strategier för bibliotek. Emil Åkerö, 

skribent och föreläsare inriktad på gestaltningen av 

HBTQ-personer inom kulturen.  
 

 

 

Alla arrangemang med undantag för årsmötet samarrangerades med SFIS Syd. 

Kompetensutvecklingsgruppen på biblioteken vid Lunds universitet vad medarrangörer 

vid tillfället 1 oktober. 

http://www.emilakero.se/

