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Svensk biblioteksförening Bilaga 1 
 
 
 
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 bib-
lioteksförening. 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 i VoteIT. 
 
3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte sker 
omröstningar antingen i VoteIT eller via omvänd acklamation. Slutna omröstningar sker alltid i 
VoteIT. 
 
4. Beslut vid val sker genom omröstning i VoteIT. Vid val av flera personer används 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:  
  
 Antal årsarbetare Antal röster vid årsmötet 
Grupp 1 1-10,00 2 
Grupp 2 10,01-20,00 3 
Grupp 3 20,01-40,00 5 
Grupp 4 40,01- 7 
 
Enskilda medlemmar har 1 röst.  
 
 
  



Årsredovisning 2020 

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, generalsekreteraren och kansliet. 

Föreningens Firma Svensk biblioteksförening 
Säte  Stockholm, Oxtorgsgränd 2 
Orgnr 845000-2624 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av sex kvinnor och fem män. 
Styrelsen har hållit åtta möten under året. Samtliga möten utom ett (februarimötet) har varit 
digitala. 

Medlemmar 

Vid årets slut 2020 hade föreningen 3 148 medlemmar, varav 2 697 enskilda och 451 institutionella. 
Jämfört med 2019 är det en minskning med 247 enskilda medlemmar och en minskning med 8 
institutionella medlemmar under året.   

Resultat och utfall 

Föreningen redovisar ett verksamhetsresultat på -18,2 (-18,9 Mkr för 2019). Underskottet är 1,1 Mkr 
bättre än budget pga ”Corona-effekter”. 

Resultatet efter finansnetto är -11,4 Mkr (8,3 Mkr 2019). 
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Väsentliga ekonomiska händelser under året 

Pandemin har naturligtvis präglat Svensk biblioteksförenings verksamhet under 2020. 

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 har under året bestått av Leif 
Mårtensson, Lisa Petersen, Eva Häusner och Johanna Hansson. Generalsekreteraren är föredragande. 

Pandemin skapade under vårvintern oro även på finansmarknaden. För att slippa sälja av kapitalet 
under ogynnsamma förhållanden placerade föreningen likvida medel på tre olika banker. 

Utvecklingen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 32,3%. Det överstiger målsättningen 
som enligt placeringspolicyn är (KPI + 3 %) vilket motsvarar 24,9%. 

Främjande av föreningens ändamål 

Föreningen arbetade under 2020 med att anpassa Biblioteksbladet till digital teknik. Pappersutgåvan 
ändrades till fyra nummer per år och webben är fokuserad på nyhetsbevakning.  

Året präglades av digital omställning och såväl årsmötet och styrelsemöten, expertnätverksträffar 
och regionföreningsmöten genomfördes via olika digitala verktyg. 

Synliggöra och bevaka 

De planerade Biblioteksdagarna i Göteborg ställdes in med anledning av ”Förordning om förbud mot 
att hålla allmänna sammankonster och offentliga tillställningar”. Konferensen gjordes om till ett 
digitalt arrangemang - Live från Malmö.  

Bokmässan sändes digitalt och föreningen deltog enligt omgjord plan. 

Sveriges biblioteks utmärkelser sändes från föreningens lokaler. Det digitala formatet användes för 
att presentera pristagarna lite närmare.  

Mötesplats Profession - Forskning arrangerades digitalt med rekordmånga deltagare. 

Förena, engagera och utveckla 

Under pandemin har föreningens expertnätverk och regionföreningar haft svårt att träffas fysiskt i 
samma utsträckning som ett normalt år. Under våren utökades därför tillgången till det digitala 
mötesverktyget Microsoft Teams, för att underlätta för föreningens olika nätverk och region-
föreningar att ändå hålla verksamheten igång. 

Resurser och processer 

Under året anpassades medlemsregistret så att all avisering numera sker digitalt. 
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Resultat och ställning (Tkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 2 851 3 217 3 919 5 269 4 541 
Verksamhetsresultat -18 283 -18 908 -18 547 -17 943 -18 472
Resultat efter finansiella poster -11 438 8 258 -17 171 96 932 -11 868
Balansomslutning 368 170 378 083 371 188 388 634 291 431

Förändring av eget kapital Balanserat eget kapital Totalt eget kapital 
Ingående balans 2020-01-01 376 414 828 376 414 828 
Årets resultat -11 438 382 -11 438 382

Utgående balans 2020-12-31      364 976 446      364 976 446 

Resultatdisposition 
Per 2020-12-31 finns följande balanserade medel: 

Balanserat resultat 376 414 828 
Årets resultat -11 438 382

364 976 446 

Balanserade medlen föreslås disponeras så att i ny räkning överförs 364 976 446 

Resultaträkning 
Not 2020  2019 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 2 292 422 2 407 085 
Nettoomsättning 2 532 718 750 670 
Övriga verksamhetsintäkter        26 229       59 688 

Summa verksamhetens intäkter 2 851 369 3 217 443 

Verksamhetens kostnader 
Produktionskostnader -4 369 511 -3 339 393
Övriga externa kostnader 3 -9 202 438 -9 800 498
Personalkostnader 4, 5 -6 613 653 -8 589 874
Avskr. immateriella och materiella anläggningstillg. 6, 7 -949 232 -396 297

-21 134 835 -22 126 061

Verksamhetsresultat -18 283 466 -18 908 619

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 8 7 077 010 27 388 984 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 605 18 575 
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 531 -186
Övriga finansiella kostnader -240 000 -240 000

6 851 615 27 167 374 

Årets resultat -11 438 382 8 258 755 
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Balansräkning 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 6    95 078    442 297 
Summa immateriella anläggningstillgångar 95 078 442 297 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 7    489 957    841 850 
Summa materiella anläggningstillgångar 489 957 841 850 

Finansiella anläggningstillgångar 9 
Övriga långfristiga värdepappersinnehav    323 441 147    359 852 537 
Summa finansiella anläggningstillgångar    323 441 147    359 852 537 

Summa anläggningstillgångar 324 026 182 361 136 684 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 200 20 000 
Övriga kortfristiga fordringar 34 223 103 449 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    799 659    824 346 
Summa kortfristiga fordringar 835 082 947 795 

Kassa och bank 43 309 43 15 998 738 

Summa omsättningstillgångar 44 144 515 16 946 534 

Summa tillgångar    368 170 697    378 083 218 

Eget kapital och skulder 
Balanserat resultat 376 414 828 368 156 072 
Årets resultat -11 438 382     8 258 755 
Summa eget kapital 364 976 446 376 414 828 

Kortfristiga skulder 
Förskott från medlemmar 1 186 516 85 970 
Leverantörsskulder 826 896 591 889 
Övriga skulder 209 286 303 583 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      971 553      686 948 
Summa kortfristiga skulder 3 194 252 1 668 390 

Summa eget kapital och skulder 368 170 697 378 083 218 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

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

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas 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. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningssvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Föreningens principer för avskrivning är följande: 
Hemsida, nytt medlemssystem  1-2 år
Datorer 3 år 
Inventarier 5 år 

Finansiella anläggningstillgångar 
Posten består huvudsakligen av aktier och räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar 
ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna 
till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna 
redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

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

Not 2 Nettoomsättning 
2020 2019 

Konferensintäkter 103 100 239 404 
Försäljningsintäkter 1 880 3 350 
Prenumerationer 38 970 64 310 
Annonsintäkter    388 768    443 606 

Summa nettoomsättning 532 718    750 670 
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Not 3 Övriga externa kostnader 
2020 2019 

Resekostnader -173 646 -895 923
Lokalkostnader -2 317 743 -2 258 044
Kontorskostnader -722 650 -567 130
Konferens- och verksamhetskostnader -4 586 964 -3 415 488
Lämnade bidrag -789 215 -1 664 374
Övriga kostnader -612 220 -999 539

Summa övriga externa kostnader -9 202 438 -9 800 498

Not 4 Medelantalet anställda 
2020 2019 

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män 
Sverige 7 1 8 1 

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2020 2019 

Löner och andra ersättningar styrelse och generalsekreterare 1 354 287 1 393 546 
Löner och andra ersättningar övriga anställda 2 474 237 3 500 879 
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1 861 639 2 475 168 

(674 153) (775 351) 

Av föreningens pensionskostnader avser SEK 268 999 (f.å 282 038) 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 anläggningstillgångar 
2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 1 731 047 1 269 734 
Årets inköp     233 125     461 313 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 964 172 1 731 047 

Ingående avskrivningar -1 288 750 -1 269 734
Årets avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -580 344 -19 016

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 869 094 -1 288 750

Utgående planenligt värde 95 078 442 297
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Not 7 Inventarier 
2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 1 918 316 1 831 007 
Årets inköp      16 995      87 309 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 935 311 1 918 316 

Ingående avskrivningar -1 076 466 -699 185
Årets avskrivningar inventarier -368 888 -377 281

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 445 354 -1 076 466

Utgående planenligt värde 489 957 841 850

Not 8 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 
2020 2019 

Utdelningar, återbetalda fondavgifter 4 039 261 2 865 942 
Realisationsresultat 5 055 248 24 523 042 
Nedskrivna placeringar -2 017 500 0 

Summa 7 077 010 27 388 985 

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 2020 2019 
Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde 

Aktier och aktiefonder 130 543 800 175 624 783 146 342 925 180 466 910 
Räntebärande värdepapper 105 494 247 106 745 348 164 119 012 164 753 048 
Alternativa fonder 87 403 100 99 070 405 49 390 600 59 359 923 

Totalt 323 441 147 381 440 536 359 852 537 404 579 881 

2020 2019 
IB 359 852 537 364 350 804 
Anskaffning 69 606 110 189 047 485 
Försäljning -106 017 500 -193 545 752
Nedskrivning -2 017 500 0 
UB 323 441 147 359 852 537 

Not 10 Ställda säkerheter 2020 2019 
Hyresgaranti 1 023 000 1 023 000 
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Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift: 

Johanna Hansson Lisa Petersen 
Ordförande Förste vice ordförande 

Leif Mårtensson Eleonor Grenholm 
Andre vice ordförande 

Abdullatif Haj Mohammad Jonas Holm 

Eva-Maria Häusner Nick Johnson Jones 

Helena Kettner Rudberg Pelle Snickars 

Malin Ögland 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift: 

Erik Stenbeck Madelein Enström 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Svensk biblioteksförening, org.nr 845000-2624 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk biblioteksförening för år 2020. 

Enligt vår 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 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 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 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2020 som vi inhämtade före datumet för 
denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. 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 årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 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. 
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Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina 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 eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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 sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 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
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 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 används 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 slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte 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 på 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 under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning. 
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 Svensk biblioteksförening, 845000-2624 

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 2020. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande 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 revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i 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 dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Erik Stenbeck Madelein Enström 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
PwC 
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Svensk biblioteksförening Bilaga 5 

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 kunskapsuppbyggnad stärka medlemmarnas möjligheter att full-
göra 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, omvärldsbevakar,
framtidsspanar och tillhandahåller en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt.

Förena, engagera & utveckla
• Samla medlemmar från hela bibliotekssektorn. Föreningens arbete präglas av öppenhet och del-

aktighet, 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 nät-
verk och erfarenhetsutbyte, samverkar med andra organisationer, institutioner och myndigheter,
både nationellt och internationellt. Föreningen erbjuder arenor och struktur för debatt, åsikts-
utbyte och medlemsengagemang, bidrar till kunskapsutveckling, förmedlar forskning och tar
fram rapporter. Föreningen ger kompetensutvecklingsmöjligheter via bland annat kurser, konfe-
renser och resestipendier.

Resurser och processer
• Använda föreningens resurser på ett hållbart sätt i syfte att över tid uppfylla föreningens ända-

mål.

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 mål-
sättningar uppfylls.



Svensk biblioteksförening Bilaga 6 
 
 
 
10a. Proposition från styrelsen om att bekräfta tidigare beslut om  
§§ 1, 9 och 10 i de gamla stadgarna  
 
På årsmötet 2020 antogs föreningens nya stadgar, utom §§1, 9 och 10 från de gamla stadgarna.  
I §9 Stadgeändringar i de gamla stadgarna står: ”För ändring av §§ 1, 9 och 10 i dessa stadgar 
erfordras likalydande beslut fattade vid två på varandra följande medlemsmöten med två tredje-
dels majoritet vid vardera.” 
 
 
Styrelsen föreslår därmed årsmötet  
 
Att  bekräfta beslutet från föregående årsmöte att ersätta §§1, 9-10 i de gamla stadgarna med 

§§ 1-3, 16 och 17 i de nya stadgarna, enligt bilaga. 
 
 
  



Stadgar för Svensk biblioteksförening - 

förslag

Gällande lydelse Föreslagen lydelse Kommentar 

Vid genomgången har 

språket moderniserats, 

kortats ner och ensats. 

1. Ändamål

Svensk biblioteksförening är en ideell 

förening med uppgift att: 

• 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.

1. Föreningens namn

Föreningens namn är Svensk 

biblioteksförening. 

Ny paragraf.  

Innehållet oförändrat. 

Ingick i tidigare  §1. 

- 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 
av 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

• främja jämlik tillgång till läsning 
och bildning

• skapa opinion för och sprida 
kunskap om svenskt biblioteks-
väsende

• stimulera debatt och erfarenhets-
utbyte inom svenskt biblioteks-
väsende

• 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.

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).

- 4. Oberoende

Föreningen är religiöst och parti-
politiskt oberoende. Föreningen tar 

tydligt ställning för demokrati, 

mångfald och öppenhet. 

Ny paragraf.  

Innehållet nytt. 

En ny punkt som 

tydliggör förenings 

grundläggande värden. 

2. Säte

Föreningens har sitt säte i Stockholm. 

5. Säte

Föreningens har sitt säte i Stockholm.

Ingen ändring. 
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3. Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet 

för enskilda personer och institutioner 

som är intresserade av föreningens 

ändamål. Medlemskap råder då avgift 

för året erlagts. 

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. 

6. Medlemskap

Föreningen har två typer av 
medlemskap; organisations-
medlemmar samt enskilda 
medlemmar. Myndigheter, 
stiftelser, föreningar, företag etc. 
som är aktiva inom biblioteks-
väsendet kan bli organisations-
medlemmar. Privatpersoner kan bli 
enskilda medlemmar. 

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.

Styrelsen antar nya medlemmar 

löpande. 

Uppdelad paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Ingick i tidigare §6. 

Tydliggör att det finns 

två typer av medlemmar 

och vem dessa typer 

omfattar. 

Tydliggjort vad 

medlemsskap är och hur 

beslut om medlemskap 

fattas. 

Stycket om röstetal är 

flyttat till annan 
paragraf.  

Stycket om uteslutning 

flyttad till egen paragraf. 

Lagt till en mening om 

att medlem ska dela 

föreningens värdegrund. 

4. Organisation

Föreningens verksamhet bedrivs 

genom: 

• Medlemsmöten

• Styrelse med kansli

• Aktivt medlemsengagemang i

nätverk, råd och grupper.

• Regionföreningar /

regionavdelningar

- 
Borttagen paragraf. 

Mer av 

innehållsförteckning. 

Bilaga 6 forts. 



• Medlemstidskrift samt andra

publikationer

5. Medlemsmöten

Medlemsmöte anordnas dels som 

ordinarie årsmöte, dels som extra 

möte. Medlemsmötet är Svensk 

biblioteksförenings högsta beslutande 

organ. Däremellan leds arbetet av en 

styrelse.  

- Borttagen paragraf. 

Mer av 

innehållsförteckning. 

5.1 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie möte skall hållas varje år. 

Vid mötet skall förekomma följande 

ärenden:  

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

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

7. Årsmöte

Årsmötet är Svensk biblioteks-
förenings högsta beslutande organ. 
Däremellan leds arbetet av en 
styrelse.

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år 

före maj månads utgång. 

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. 

Sista motionsdag får infalla tidigast 

tre månader före årsmötet. 

Motioner ska vara skriftliga och in-
komma till föreningens kansli senast 

på sista motionsdag. 

Senast en månad före årsmötet 

utsänds till samtliga medlemmar 

föredragningslista, årsredovisning, 

motioner och propositioner.

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
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

Uppdelad paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Lagt till senaste månad 

för årsmöte. 

Gått igenom 

dagordning, lagt till  

vissa formaliapunkter 

och ensat språket. 

Mötesordförande äger 

ej längre utslagsröst. 

Texten om röster flyttat 

till ny paragraf.
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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. 

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. 

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. 

5.2 Extra möte 

Extra möte hålls på kallelse av 

styrelsen. Om minst 15 procent av 

medlemmarna skriftligt begär extra 

möte, skall styrelsen anordna sådant 

inom åtta veckor. 

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.  

8. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om 

● 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 års-
mötet. Kallelse ska innehålla datum 

och plats för extra årsmötet informa-
tion om vilka frågor som ska be-
handlas på extra årsmöte. 

Inga andra frågor än de som anges i 

kallelsen får behandlas på det extra 

årsmötet. 

Reviderad paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Formuleringar 

tydliggjorda och i 

samklang med vad som 

gäller för årsmöte. 

Klargjort att även 

revisorerna kan kalla 

till extra årsmöte. 
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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 biblioteks-
frågor enligt nedanstående

tabell.

Antal personer 

inom biblioteks-
området 

Antal röster 

1 - 10 2 

11 - 20 3 

21 - 40 5 

41 - 7 

En medlem kan överlåta sin rösträtt 

till annan medlem.  

Varje medlem kan företräda högst en 

annan medlem genom en fullmakt.  

Fullmakt ska vara skriftlig, under-
tecknad av fullmaktsgivaren och 

presenteras vid registrering och för 

presidiet på årsmötet. 

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. 

6. Styrelse med kansli - Borttagen paragraf. 

Onödig rubrik. 

6.1 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 

10. Styrelsens

sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 

minst sex och högst tio ledamöter.  

Mandatperioden är två år. 

Mandatperiod för förtroendevalda 

börjar och slutar vid årsmöte. 

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. 
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representerade i styrelsen. Inom 

styrelsen skall bland ledamöterna 

utses en förste och en andre vice 

ordförande. Styrelsen kan inom sig 

utse utskott. 

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. 

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 gäller den 
mening som ordföranden biträder. 

På styrelsemöten ska protokoll föras. 

6.2 Styrelsens uppgifter 

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

• utse ansvariga utgivare för

föreningens publikationer

• hålla regelbunden kontakt med råd,

grupper, nätverk och r egionföreningar

/ regionavdelningar

• upprätta en arbetsordning för sitt

arbete, en delegationsordning för

verksamheten samt fastställa

instruktion för generalsekreteraren

som reglerar arbetsfördelningen

11. Styrelsens uppgifter

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 placerings-
policy

● ansvara för omplacering av

föreningens tillgångar; köp

och försäljning av fast och lös

egendom

● 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/region-
avdelningar

● upprätta en arbetsordning för

sitt arbete, en delegations-
ordning för verksamheten

Ingen ändring. 

Språket ensat. 
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mellan styrelsen, generalsekreteraren 

och kansliet samt anger vilka av 

styrelsens uppgifter som delegerats. 

samt fastställa instruktion för 

generalsekreteraren som 

reglerar arbetsfördelningen 

mellan styrelsen, general-
sekreteraren och kansliet 

samt anger vilka av 

styrelsens uppgifter som 

delegerats. 

6.3 Styrelsens 

arbetsformer 

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. 

Innehållet flyttat till ny 

paragraf 10. 

- 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. 

6.4 Valberedning 

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. 

13. Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning som 

tar fram förslag till styrelse, revisorer 

och valbereding.  

Valberedningen ska bestå av minst 

tre och högst fem personer varav en 

är sammankallande.  

Ledamot i valberedningen ska vara 

enskild medlem eller anställd hos en 

organisationsmedlem. 

Reviderad paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Finns nu ett intervall 

för valberedningens 

storlek. 

Klargör valbered-
ningens uppdrag, vem 

som kan vara 

valberedare m.m. 
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gällande vem som kan 

vara ledamot i 

valberedningen 

(tidigare: Valbar är 
enskild medlem eller 
företrädare för 
organisationsmedlem. 
Valberedningen ska 
verkar för att olika 
bibliotekstyper och 
medlemskategorier 
finns representerade i 
styrelsen.).

7 Regionföreningar / 

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. 

Regionföreningar/regionavdelningar 

initieras av intresserade medlemmar 

eller av styrelsen. 

Regionföreningar/regionavdelningar 

och dess geografiska indelning måste 

godkännas av styrelsen.  

14. Regionföreningar

och regionavdelningar

På regional nivå kan föreningens 

enskilda medlemmar gå samman i en 

regionförening eller en region-
avdelning. 

Initiativ till att bilda en region-
förening eller regionavdelning tas av 

enskilda medlemmar eller av 

föreningens styrelse.  

Den geografiska indelningen av 

regionföreningar och region-
avdelningar ska godkännas av 

föreningens styrelse. 

En regionförening är en självständig 

ideell förening.  

En regionavdelning är en samman-
slutning vars administration och 

ekonomi hanteras av föreningen. 

Regionföreningar och region-
avdelningar har att inom sin region 

skapa verksamhet för föreningens 

enskilda medlemmar som främjar 

erfarenhetsutbyte och kompetens-
utveckling.  

Regionföreningarna och regionavdel-
ningarna bör verka för att 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.  

Reviderad paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Regionföreningar och 

regionavdelningar är 

enbart öppna för 

enskilda medlemmar. 

8. Nätverk, råd och

grupper

Alla enskilda medlemmar har 

möjlighet att starta nätverk. 

- Borttagen paragraf. 

Beskrivning av 

arbetssätt och 

medlemserbjudanden 

som inte bör ingå i 
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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.  

stadgarna. 

- 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. 

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. 

Ny paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Delat upp i två frågan i 

två delar: avstängning 

och uteslutning.  

Frågan om uteslutning 

ska kunna prövas på 

årsmötet. 

9. Stadgeändringar

För ändring av §§ 1, 9 och 10 i dessa 

stadgar erfordras likalydande beslut 

16. Stadgeändringar

För ändring av §§ 1-4, 16 och 17 i 

dessa stadgar krävs likalydande 

Reviderad paragraf.  

Innehållet uppdaterat 

språkligt.  
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fattade vid två på varandra följande 

medlemsmöten med två tredjedels 

majoritet vid vardera. Minst ett av 

dessa medlemsmöten skall vara 

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 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 övriga para-
grafer 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

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.  

17. Föreningens

upplösning

Förslag om föreningens upplösning 

får endast behandlas på ordinarie 

årsmöte. Att upplösning ska behand-
las måste framgå av kallelsen.  

För att kunna upplösa föreningen 

krävs likalydande beslut som fattats 

med minst fyra femtedels majoritet 

på två på varandra följande 

ordinarie årsmöten. 

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 föreningens 
revisorer utses. Likvidatorerna 

genomför likvidationen i samband 

med föreningens upplösning. 

Reviderad paragraf.  

Innehållet uppdaterat. 

Förtydligande av hur 

upplösning sker 

praktiskt. 

Lagt till text om vem 

som är ansvarig för 

upplösningen. 

Stadgarna är antagna år 2000 vid 

årsmötena för Sveriges allmänna 

biblioteksförening (SAB) och Svenska 

bibliotekariesamfundet (SBS). 

Reviderade år 2003, 2004, 2005, 

2010, 2011 och 2019. 

Stadgarna är antagna år 2000 vid 

årsmötena för Sveriges allmänna 

biblioteksförening (SAB och Svenska 

bibliotekariesamfundet (SBS. 

Reviderade år 2003, 2004, 2005, 

2010, 2011, 2019, 2020 och 2021. 

- 
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Svensk biblioteksförening Bilaga 7 

10b. Proposition från styrelsen om att anta uppdaterad valberednings- 
instruktion  

Styrelsen föreslår därmed årsmötet 

Att anta den uppdaterade valberedningsinstruktionen enligt bilaga
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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 verksam-
hetsår. 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 valbered-
ningsinstruktion.  
 
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. styrelse  
2. revisorer  
3. valberedning  
4. vilka roller som ska vara arvoderade  
5. 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 års- 
möteshandlingarna 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 valbered-
ningen 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.  

Kvarvarande nomineringar ska, om den nominerade godkänner det, presenteras med namn i an-
slutning till valberedningens förslag. 
 
Arbetssätt  
Valberedningen hanterar nomineringar till föreningens samtliga förtroendeuppdrag: styrelse, 
revisorer och valberedning.  
 
Nomineringsprocessen ska vara öppen vilket innebär att alla medlemmar kan nominera kandi-
dater till en eller flera av föreningens förtroendeposter.  
 
Valberedning bör sträva efter att 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 presenteras i samband med 
årsmötet.  
 
Alla som nominerats ska kontaktas av valberedningen. 
 
Det bör vara möjligt för de nominerade att presentera sig på årsmötet i samband med att valbe-
redningen presenterar kandidaterna. Hur detta sker rent praktiskt beslutas av mötesordföranden i 
samråd med valberedning. 
 
Rent allmänt ska föreningens nomineringsprocess karakteriseras av ett öppet arbetssätt. Val-
beredningens 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, reviso-
rer och valberedning för kommande år ska urvalet ske utifrån en bedömning av hur de nomi-
nerades kompetens bidrar till föreningens verksamhet och mål. 
 
För att underlätta arbetet med att hantera nomineringar, ta in enkätsvar etc. bör valberedningen 
använda ett anpassat och GDPR-säkrat IT-stöd.  
 
Övergripande tidplan  
Valberedningen bör arbeta löpande under året, till exempel genom att 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 valbered-
nings arbete.  
 
Viktiga tidpunkter att beakta är 
 
• Påbörja nominering 
• Öppna för svar på enkäter 
• Stänga nominering 
• Stänga för svar på enkäter 
• Datum för valberedningens förslag (jämför datum för utskick av handlingar) 

 
Parallellt med detta löper arbete med att ha kontakt med nuvarande styrelse (t.ex. via besök på 
styrelsemöten), med nominerade kandidater etc. 
 
Övrigt  
Kansliet och valberedningen behöver samordna sitt arbete när det gäller att hantera och säkra 
den information som hanteras av valberedningen. Det handlar bland annat om att ha tydliga 
regler för när valberedningens mail ska raderas och eventuella dokument ska gallras. Genom 
att använda ett särskilt IT-stöd för valberedningens arbete underlättas detta arbete. Ett sådant 
verktyg underlättar även en säker och smidig överlämning till ny valberedning. 
 
Denna instruktion gäller från 2021-05-20 fram till nästa årsmöte, då den tas upp till ny 
prövning och beslut. 
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11a. Motion angående digitalisering av Biblioteksbladet 
Inskickad av Lena Lundgren 

Motionen 
Svensk biblioteksförenings (tidigare Sveriges Allmänna Biblioteksförenings) tidskrift Biblioteks-
bladet (BBL) grundades 1916 på initiativ av Valfrid Palmgren. Tidskriftens form och innehåll 
har växlat under åren och kvaliteten har varit varierande. Det går inte att påstå att innehållet har 
speglat allt som har hänt på biblioteken och inte i alla delar av biblioteksvärlden och inte heller i 
hela landet men tidskriften innehåller ändå viktig dokumentation av Svensk biblioteksförenings 
och de svenska bibliotekens historia.  

BBL finns i digital form från och med 2002 på tidskriftens hemsida. Årgångarna 1916–1940 har 
digitaliserats av Projekt Runeberg, ett ideellt drivet projekt vid Linköpings universitet. Sextioen 
årgångar saknas alltså fortfarande i digital form och digitaliseringen fortskrider långsamt.  

Med hänsyn till att BBL är en viktig källa till den svenska bibliotekshistorien anser jag att före-
ningen snarast bör fullfölja digitaliseringen av tidskriften. 

Jag yrkar 
att årsmötet uppdrar åt Svensk biblioteksförenings styrelse att ombesörja digitalisering av de res-
terande årgångarna 1941–2001 av Biblioteksbladet och anslå erforderliga medel. 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 
Motionären vill att Svensk biblioteksförening ombesörjer digitalisering av de årgångar av tid-
skriften BBL som inte ingår i Runebergsprojektets urval av digitaliserade nummer. Motionären 
menar att det är av vikt för dokumentationen av Svensk biblioteksförenings historia och de 
svenska bibliotekens historia att materialet digitaliseras och att årsmötet kan ta ett beslut utan att 
ange kostnad för projektet. 

Styrelsen instämmer med motionären att föreningens historia är viktig. Den tryckta versionen av 
BBL bevaras t ex såväl på Kungliga biblioteket som i inbundna exemplar på föreningens kansli. 
Utöver detta skickas material enligt arkivplan till Riksarkivet för bevarande. Föreningen har ge-
nom åren också givit ut böcker i biblioteksföreningsrelaterade ämnen. 

Under 2000-talet har BBL publicerats digitalt parallellt med den tryckta tidningen, vilket är en 
signal om föreningens ambition att sprida kunskap om biblioteksväsendet till alla intresserade. 
De senaste årens publikationer går idag att läsa gratis. 

De årgångar som digitaliserats via projekt Runeberg är fria att digitalisera ur ett upphovsrätts-
perspektiv och digitaliseringen stannar därför 1940. 

Digitalisering av BBL är viktigt ur både ett forsknings- och tillgänglighetsperspektiv. För att till 
fullo möta forskningsrelevansen och inkludera hela bibliotekshistorien i Sverige bör även tid-
skriften Bibliotekariesamfundet meddelar, som utgavs av Svenska Bibliotekariesamfundet 1971–
2000, ingå i det digitaliserade materialet. 
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Att digitalisera BBL kan innebära att göra tryckt material tillgängligt digitalt via en PDF. Det 
kan också innebära att materialet digitaliseras för att det finns en efterfrågan av forskare med ett 
specifikt forskningsändamål. De olika syftena är viktiga för vilken metod som ska användas vid 
digitaliseringsarbetet samt vilken form av licens eller uppgörelse som måste nås med de olika 
upphovsrättsinnehavarna som medverkat i BBL genom åren. 

För att det digitaliserade materialet ska vara användbart ur forskningssynpunkt bör själva filfor-
matet, metadata, bildfångst med mera vara anpassat efter vad digitaliseringen har för syfte. 
Materialet behöver vara sökbart och tillgängliggjort i en aggregerad databas som underhålls, och 
med aktiv förvaltning. Dessutom bör formatet vara sådant att det går att konvertera till olika 
plattformar och en framtida utveckling. 

BBLs redaktionella innehåll består genom 1900-talet, förutom skrivet medlemsproducerat 
material, även av illustrationer, bilder och texter som professionella journalister/fotografer och 
illustratörer bidragit med. Majoriteten av dessa är gjorda på frilansbasis och upphovsrätten, såväl 
den ekonomiska som den ideella, tillfaller, enligt flera av de avtal föreningen slutit, upphovs-
männen. 

Det är också av vikt för beräkningen av ersättning till upphovsrättsinnehavare vilken typ av till-
gängliggörande som avses, forskningsändamål kräver en form av avtal medan tillgänglighet för 
allmänheten andra avtal. 

Styrelsen menar att det finns flera aspekter som talar för att det vore bra med digitaliserade 
material men att frågan inte är så enkel som att utlova att det går att genomföra utan allt för höga 
kostnader. Digitaliseringsarbetet i sig samt långsiktig förvaltning av såväl materialet som avtalen 
kommer att medföra höga årliga utgifter. 

Svensk biblioteksförenings syfte och ändamål anges i inledande paragrafer i stadgarna. Huvud-
syftet är att verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt biblioteksväsende av hög standard. För-
eningens verksamhet och ekonomi är uppbyggd efter ändamålsparagraferna och den årliga bud-
geten är beräknad efter detta. 

En snabb ekonomisk uppskattning för digitalisering av BBL ger vid handen att uppdraget skulle 
medföra en avsevärd årlig utgift för föreningen under överskådlig tid. Dessa kostnader måste då 
ställas mot andra kostnader som till exempel stipendier eller andra verksamhetsutvecklande bi-
drag. 

Sammantaget delar styrelsen motionärens uppfattning att BBL bör digitaliseras och att svensk 
bibliotekshistoria bör ses ur ett större perspektiv där sökbarhet och långsiktigt bevarande garant-
eras för forskningen. Svensk biblioteksförening menar att detta är bibliotekens och arkivens upp-
gift och att föreningen kan arbeta för ändamålet i sig men inte utföra eller finansiera uppdraget. 

Föreningen kommer liksom tidigare att stötta informationssökning av äldre material samt verka 
för att nyproducerat material blir tillgängligt digitalt.

Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att: 

- motionen avslås
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11b. Motion angående dövkompetens inom det allmänna 
biblioteksväsendet 
Inskickad av Lars Hilmersson, verksamhetschef Örebro bibliotek och kulturskola, Su-
sanne Hägglund, bibliotekschef Härnösand, Karin Hane, bibliotekschef Falun, Johan 
Söderberg, bibliotekschef Piteå, Peter Alsbjer, regionbibliotekarie Region Örebro län  

Motionen 
Även om döva kan sägas ha ett extra starkt lagskydd i bibliotekslagen (§ 4 om personer med 
funktionsnedsättning och § 5 om personer med annat modersmål än svenska) kan de inte påstås 
vara en särskilt prioriterad grupp på biblioteken och biblioteken har inte förstått vikten av att 
rikta sig till döva som språklig minoritet. De studier1 som berör ämnet pekar ut bristande kun-
skaper hos bibliotekspersonal som ett grundläggande hinder när det gäller tillgängliggörandet av 
biblioteksservice för teckenspråkiga döva och hörselskadade. Fördomar och brist på kunskaper i 
och om teckenspråk hos bibliotekspersonal har skapat en negativ spiral där döva har kommit att 
bli en osynlig grupp. Trots goda intentioner har man inte vetat hur man ska närma sig döva och 
hörselskadade, vilket har lett till att teckenspråkiga inte har fått likvärdig service som hörande. 
En statlig utredning om teckenspråkets ställning från 20062 pekar dessutom på att en ytterst liten 
del av kulturutbudet i samhället är tillgänglig på teckenspråk. Vidare är utbudet av litteratur på 
teckenspråk ytterst begränsat. 

Enligt IFLA:s riktlinjer gällande biblioteksservice för döva3 bör bibliotekspersonal utbildas i 
teckenspråk och bemötande av döva. Biblioteken bör dessutom utse en person med huvudansvar 
för målgruppen teckenspråkiga. Vidare bör samtliga tjänster som finns för hörande också finnas 
för döva och hörselskadade. 

Ett stort problem har varit att det saknats personal som kan kommunicera på teckenspråk och 
som har dövkompetens. Med dövkompetens brukar man avse ”…kunskap om döva som grupp, 
teckenspråk, tvåspråkighet, dövas levnadsvillkor, dövkultur och dövhistoria.”4 Även IFLA pekar 
ut detta som en avgörande faktor: “When selecting staff to be involved with the provision of ser-
vices to deaf people, libraries should attempt to employ persons who have or are likely to be able 
to obtain credibility within the deaf community.” 

Vi föreslår 
att föreningen ska verka för att höja dövkompetensen inom det allmänna biblioteksväsendet 

att  föreningen ska tillgängliggöra sin webbsida på teckenspråk 

___________________ 
1 Till exempel Forsell, Beatrice (2011), Biblioteksservice för vuxna döva. Masteruppsats i biblioteks- och informationsveten-
skap, Uppsala universitet: Inst. för ABM, 2011 
Hagby, Sofia (2007), ”Men dom kan ju i alla fall läsa” Litteratur på teckenspråk. Magisteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap, Högskolan i Borås: Bibliotekshögskolan, 2007:36 
2 SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning. S. 35-36 
3 Day, John Michael (2000), Guidelines for Library Services to Deaf People. International Federation of Library Associations 
and Institutions IFLA Professional Reports, Nr. 62 IFLA Headquarters, The Hague s. 39 
4 https://via.tt.se/pressmeddelande/specialpedagogiska-skolmyndigheten-satsar-pa-okad-dovkompetens?pub-
lisherId=3235954&releaseId=3280819
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Styrelsens yttrande och förslag till beslut 
Verka för att höja dövkompetensen inom det allmänna biblioteksväsendet 

Svensk biblioteksförening arbetar för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funk-
tioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Utifrån medlemmarnas in-
tressen har föreningen bildat ett stort antal expertnätverk inom olika områden, till exempel ser-
vice till studenter med läs- och skrivnedsättningar, för bibliotek med Äppelhyllor och för folk-
bibliotekschefer. Inom dessa expertnätverk kan frågor som rör service till grupper med särskilda 
behov behandlas. Föreningen är också öppen för initiativ till nya expertnätverk som t ex för att 
höja dövkompetens inom biblioteken, förutsatt att det finns ett medlemsengagemang för det. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har enligt sin förordning (§2:12) ett uppdrag att 
”främja teckenspråkig litteratur”. Föreningen har tidigare på både Biblioteksdagar och under 
Bokmässan i samarbete med MTM presenterat teckenspråkig litteratur och hur biblioteken kan 
arbeta med denna. Föreningen anser att MTM har huvudansvaret för frågan att främja tecken-
språkig litteratur. 

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd ska användas till utvecklingsarbete vid ett bibliotek 
eller motsvarande institution. Stödet har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra 
institutionella medlemmar. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag, och 
förslag som syftar till ökat samarbete. Styrelsen har beslutat att under åren 2020–2024 prioritera 
projekt med en tydlig koppling till föreningens vision. 

I visionen anges bland annat att biblioteken år 2030 ”ger människor med olika förutsättningar 
likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap.” En institutionell medlem som är intresse-
rad av att arbeta med t ex teckenspråkig litteratur eller att höja dövkompetensen hos personalen 
har alla möjligheter att ansöka. 

Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att: 

- förslaget om att verka för att höja dövkompetensen inom det allmänna biblioteksväsendet här-
med anses besvarat
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Tillgängliggöra webbsidan på teckenspråk 

När det gäller förslaget att föreningen ska tillgängliggöra sin webbsida på teckenspråk måste frå-
gan ses i ett bredare perspektiv. Föreningen har en ambition att vår verksamhet ska vara tillgäng-
lig för alla, oavsett behov. Vi använder exempelvis regelmässigt teckenspråkstolk vid exempel-
vis externa seminarier, vi textar merparten av våra inspelade evenemang och vår webbplats har 
stöd för skärmläsare. Vi väljer också lokaler för evenemang utifrån högt ställda krav på fysisk 
tillgänglighet.  

När det gäller tillgänglighet specifikt för webbplatser gäller sedan 1 januari 2019 det så kallade 
webbtillgänglighetsdirektivet i svensk lag. Det omfattar myndigheter, regioner, kommuner och 
andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, d v s aktörer som anses vara en upphand-
lande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som 
utför tjänster med offentlig finansiering. Kraven är att webbplatser ska uppfylla kraven i standar-
den EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (web content accessibility guideli-
nes). För nya webbplatser gäller lagstiftningen sedan 23 september 2019 och för befintliga webb-
platser sedan 23 september 2020. Mobila applikationer omfattas från och med 23 juni 2021. 
Svensk biblioteksförening är en ideell medlemsorganisation och omfattas således inte av 
ovanstående lagkrav. 

Med det sagt har föreningen en hög ambition när det gäller tillgänglighet, vilket självklart också 
omfattar vår webbplats. Att som motionärerna föreslår tillgängliggöra webbplatsen på dövspråk i 
sin helhet är dock varken rimligt ekonomiskt eller proportionerligt. Att tillgängliggöra delar av 
webbplatsen skulle däremot kunna vara ett konkret sätt att öka tillgängligheten, men det bör i så 
fall göras som ett led i ett genomtänkt webbutvecklingsarbete och inte som en isolerad åtgärd. 

Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att: 

- förslaget om att tillgängliggöra föreningens webbsida på teckenspråk avslås
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12. Valberedningens förslag till arvoden till förtroendevalda, mandat-
period 2021-2022

Styrelsen 
Ordförande  2 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 95 200 kr/år  
1:e och 2:e vice ordförande 1 prisbasbelopp à 47 600 kr/år  
Ledamot  1/5 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 9 520 kr/år  

Valberedning 
Sammankallande 1/4 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 11 900 kr/år 
Ledamot 1/10 prisbasbelopp à 47 600 kr/år, 4 760 kr/år 

Arvoden betalas ut efter genomförd mandatperiod, dvs i maj varje år. 

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 rege-
ringen. 

Valberedningen föreslår årsmötet besluta: 

att fastställa valberedningens förslag till arvoden för mandatperioden 2021-2022 enligt ovan. 

Valberedningens ledamöter har varit: 
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande 
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst 
Annsofie Olsson, bibliotekarie, Malmö UB 
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala UB 
Sebastian Lönnlöv, skolbibliotekarie, Nacka gymnasium 
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13. Förslag till
avgifter år 2022 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 1 1 175 kr (175) 

Organisationer 
Röster vid årsmötet Antal BBL Rabatt Biblioteksdagarna   Årsavgift/kalenderår 

1 1 1 700 kr (700) 

Institutionella medlemmar 

Antal BBL och 
Antal anställda Röster vid rabatterade platser  
vid biblioteket  årsmötet 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) 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

att fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteks-  
förening för 2022.
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14. Rambudget 2022
Utfallet på rambudget för 2020 avviker från budget på grund av åtgärder vidtagna med anledning 
av pandemin. Därmed avviker även budget 2021 från utfallet för 2020 då viss verksamhet för-
väntas återgå till nivån innan pandemin. Pandemin har framförallt påverkat folkbibliotekens 
verksamhet varför styrelsen beslutat att särskilt satsa på opinionsbildning kring folkbibliotekens 
situation 2021-2022. 

Rambudgetförslag 2022, tkr Utfall 2020 Budget 2021 Förslag 2022 

Verksamhetens intäkter 
Summa verksamhetens intäkter 2 851 2 890 2 600 

Verksamhetens kostnader 
Föreningsverksamhet -867 -1220 -1 220
Verksamhetsresurser -12 390 -13 300 -13 500
Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning -6 730 -6 310 -6 310
Opinionsbildning -1 151 -2 140 -1 940

Summa verksamhetens kostnader -21 138 -22 970 -22 970

Verksamhetsresultat -18 286 -20 080 -20 370

Styrelsen föreslår årsmötet besluta: 

att fastställa föreslagen rambudget för 2022. 
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15. Valberedningens förslag till val av styrelse

Beskrivning av processen
Valberedningen har under året utfört sitt uppdrag i enlighet med den instruktion som togs av års-
mötet 2020. Nya rutiner och nytt arbetssätt har implementerats. Under arbetets gång har valbe-
redningen uppmärksammat otydligheter i instruktionen och har därför lämnat förslag på föränd-
ringar och tydligare formuleringar inför utvärderingen av instruktionen vid årsmöte 2021.  

Valberedningen har sedan september 2020 träffats digitalt vid 15 tillfällen och mellan mötena 
haft tät kontakt via e-post. I oktober deltog valberedningen i en digital valberedningsutbildning. 
Valberedningen har planerat sitt arbetsflöde enligt följande: 1 Utmaningar, 2 Krav på styrelsen, 3 
Nuläge/utvärdering, 4 Rekryteringsbehov, 5 Kravprofil, 6 Rekrytering, 7 Presentation. 

För att valberedningen skulle få en bra bild av och förståelse för styrelsens sammansättning och 
syn på styrelsearbete skickades en enkät 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 ledamöterna ser för föreningen och styrelsen. Telefonintervjuer har genomförts 
med ordföranden, fyra styrelseledamöter och generalsekreteraren. En person från valberedningen 
deltog vid styrelsemötet 2021-03-23. 

Efter genomlysningen av befintlig styrelse gjorde valberedningen en omvärldsanalys baserat 
bl.a. på enkäten och intervjuerna samt valberedningens egen omvärldsbevakning. Valbered-
ningen ser två skeenden som kommer att påverka bibliotekssektorn framöver: 

- Det som präglat bibliotekssektorn det senaste året är konsekvenserna av coronapandemin,
som bl.a. resulterat i biblioteksstängningar, begränsningar i det demokratiska uppdraget och
debatter om bibliotekens samhällsviktig funktion. Detta är frågor som är viktiga att fortsätta
uppmärksamma och lyfta inför riksdagsvalet 2022. Även styrelsen har påverkats av pande-
mianpassning exempelvis genom att endast digitala styrelsemöten har genomförts. Vid års-
mötet 2020 valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen, vilket är nästan hälften av ledamöterna.
Det har varit en längre och svårare startsträcka för styrelsen än normalt med så många nya
ledamöter och avsaknaden av fysiska möten och social kontakt.

- I januari överlämnade Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel sina förslag för
att stärka skolbiblioteken till utbildningsministern. Utredningen ger bl.a. förslag på hur det
kan tydliggöras i lagstiftningen vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta,
att antalet utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap ska utökas med
100 platser per år, att en forskarskola ska inrättas och en uppdragsutbildning för lärare ska
organiseras. Lagändringarna föreslås träda i kraft till läsåret 2023/24.

Valberedningen sammanställde därefter två kompetensmallar med erfarenhets- och kompetens-
kriterier, efter analys av enkätsvaren och intervjuerna med styrelsen: en för befintlig styrelse och 
en för nominerade kandidater. Som ledamot är det önskvärt med kommunikativ och strategisk 
kompetens, föreningsvana och ett bredare perspektiv än att representera en specifik biblioteks-
typ. Erfarenhet och perspektiv från olika delar av bibliotekssektorn är viktigt. Även erfarenhet 
utanför sektorn efterfrågades. 
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De fyra ledamöter som sitter på omvalbar plats fick frågan om de var intresserade att fortsätta, 
utan att få några utfästelser, och alla ställde sig positiva till att kandidera för ytterligare en man-
datperiod. Via kansliet skickade valberedningen ut frågan till föreningens medlemmar om nomi-
neringar till nya ledamöter. När nomineringstiden var slut hade 20 olika personer nominerats. 
Alla nominerade fick frågan om fortsatt intresse att kvarstå som kandidater. 12 kandidater sva-
rade att de ville kvarstå. Valberedningen skickade en beskrivning av vad det innebär att vara le-
damot i styrelsen till de kvarvarande nominerade kandidaterna. 
 
En enkät skickades därefter ut till alla kandidater med frågor om bl.a. erfarenhet från biblioteks-
sektorn, förtroendeuppdrag och vilka frågor kandidaten ansåg att biblioteksföreningen bör driva. 
Efter genomgång av enkätsvar och jämförelse med kompetensmallar valde valberedningen ut tre 
slutkandidater och genomförde därefter telefonintervjuer med dem. Intervjuerna hade utgångs-
punkt i föreningens vision Bibliotek – en kraft för förändring. Valberedningen gick sedan till be-
slut och kandidat tillfrågades. Övriga kandidater meddelades och informerades om möjligheten 
att presenteras sig själva vid årsmötet.  
 
 
Valberedningens enhälliga förslag till styrelse är: 
 
 
Ordinarie ledamöter, val på två år: 
 

Jenny Lindberg, Nyval 
Universitetslektor, Högskolan i Borås.  
Bibliotekshögskolan har varit Jennys arbetsplats i    
närmare tjugo års tid och idag arbetar hon med både 
undervisning och forskning inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området. Hennes undervis-
ning sker främst inom Bibliotekarieprogrammet men 
även inom master- och forskarutbildningen.  
I forskningen intresserar hon sig företrädesvis för pro-
fessionsnära frågor, bland annat rörande kompetens, 
olika bibliotekstjänster och digitaliseringens konse-
kvenser för biblioteksfältet. Frågor Jenny gärna skulle 
vilja arbeta med för Svensk biblioteksförening under 
de närmaste åren är bibliotekens demokratiska upp-
drag (med fokus på olika aspekter av tillgänglighet 
och användarcentrerat arbete) samt professions-, kom-
petens- och rekryteringsfrågor (med fokus på en stärkt 
och dynamisk relation mellan akademin och biblio-
tekssektorn) – centrala komponenter i en hållbar pro-
fessionsutveckling. 
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Omval. Invald 2017. Omvald 2019. 

Omval. Invald 2019. 

Omval. Invald 2019. 

Omval. Fyllnadsvald 2020. 

Svensk biblioteksförening 

Malin Ögland 
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås 

Eva Häusner 
Enhetschef, Kungliga biblioteket 

Leif Mårtensson 
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen Umeå 

Nick Johnson Jones  
Konst- och bibliotekschef, Huddinge 

Ordinarie ledamot, fyllnadsval på ett år: 

Olav Fumarola Unsgaard , Fyllnadsval 
Programansvarig, Göteborgs litteraturhus 

Olav Fumarola Unsgaard är frilansjournalist och redak-
tör. Tidigare chefredaktör för tidskriften Arena. Till 
vardags programansvarig på Göteborgs Litteraturhus 
och ordförande för tidskriften Ord&Bild. Mellan 2012-
2018 redaktör på förlagen Atlas respektive Leopard 
med ett särskilt ansvar för digital utgivning. Även med-
verkat i böckerna Skitliv och Lösa förbindelser. Olav 
har ett stort engagemang och kunskap om digitalisering 
av litteratur, främst gällande mindre förlags utgivning, 
och dess demokratiska utmaning. Han är också engage-
rad i Göteborg stads ansökan om att bli utnämnd till lit-
teraturstad av Unesco. 

Kvarstår sedan årsmötet 2020 
Johanna Hansson, ordförande Invald 2018. Omvald 2020. 
Biträdande överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek 
Lisa Petersen Invald 2018. Omvald 2020. 
Bibliotekschef Mälardalens högskola 
Pelle Snickars Invald 2016. Omvald 2018 och 2020. 
Professor, Umeå universitet 
Jonas Holm, Invald 2020 
Senior associate, MarLaw AB 
Abdullatif Haj Mohammad Invald 2020 
Bibliotekspedagog, Sundsvall 



Svensk biblioteksförening Bilaga 13 forts. 
 
 
 
Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2021 
Helena Kettner Rudberg, Bibliotekschef, Karolinska universitetssjukhuset  
Eleonor Grenholm, Samordnare, Digitalt först  
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta: 
 
att välja styrelse för verksamhetsåret 2021-2022 i enlighet med förslaget ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningens ledamöter har varit: 
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande 
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst 
Annsofie Olsson, bibliotekarie, Malmö UB 
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala UB 
Sebastian Lönnlöv, skolbibliotekarie, Nacka gymnasium 
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16. Valberedningens förslag till val av revisorer 
Auktoriserade revisorer, PwC 
Erik Stenbeck, ordinarie Omval 
Elin Götling Christensson, suppleant  Omval 
 
Val av lekmannarevisorer 
Lena Lundgren ordinarie Nyval 
Tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm 
Kristina Hedberg, suppleant Omval 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, 
 
 
 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta: 
 
att välja revisorer för 2021 i enlighet med förslaget ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningens ledamöter har varit: 
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande 
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst 
Annsofie Olsson, bibliotekarie, Malmö UB 
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala UB 
Sebastian Lönnlöv, skolbibliotekarie, Nacka gymnasium 
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17. Valberedningens förslag till ny valberedning 
Valberedningen har också tagit fram förslag till valberedningens fem ledamöter. Föreningens 
regionala styrelser och avdelningar fick möjlighet att lämna förslag på lämpliga kandidater. Sam-
manlagt nominerades fem personer. Valberedningens förslag bygger bl.a. på kontinuitet och re-
presentation från olika bibliotekstyper samt geografisk spridning.  
 
Susanne Hägglund, Omval 
Bibliotekschef, Härnösands bibliotek 
 
Cecilia Gärdén, Omval 
Konsulent bibliotek, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR 
 
Jonas Petersson, Omval 
Bibliotekarie, SLU-biblioteket Uppsala 
 
Ellen Follin, Nyval 
Mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö 
Ellen har lång och bred erfarenhet av bibliotek bl.a. som bibliotekarie och projektledare på BTJ 
och som skolbiblioteksutvecklare. Hon har varit engagerad i föreningar och styrelser där styrel-
sen haft olika funktion: arbetsgivare, arbetsledare, delvis eller helt operativ. Under flera år ingick 
hon i valberedningen för Röda Korset i Malmö Kommun. Ellen har ett djupt engagemang i Bibli-
oteksföreningen, hon är just nu sekreterare i regionförening Skåne. Ellen har ett stort nätverk 
inom biblioteksvärlden.  
 
Anette Helgesson, Nyval 
Samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs 
Anette har arbetat flera år som barnbibliotekarie och med ansvar för tillgänglighet och digital 
delaktighet. 2013 tilldelades hon Greta Renborgs pris och 2017 gavs hennes bok ”JallaTillsam-
mans - en personlig skildring av läsfrämjande integrationsprojekt” ut. Anette agerar som Feel-
goodbibliotekarien på sociala medier där hon sprider läslust, integrationsfrämjande insatser och 
biblioteksfrågor. 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta: 
 
att välja valberedning för 2022 i enlighet med förslaget ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningens ledamöter har varit: 
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande 
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst 
Annsofie Olsson, bibliotekarie, Malmö UB 
Jonas Petersson, bibliotekarie, Uppsala UB 
Sebastian Lönnlöv, skolbibliotekarie, Nacka gymnasium 




