
Vad innebär det att vara styrelseledamot i Svensk biblioteksförening? 
Styrelsen består av en ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter. Mandatperioden är två år. 
Mandatperiod för förtroendevalda börjar och slutar vid årsmötet. Samma person kan, efter första 
perioden, omväljas på samma post högst två gånger i följd., vilket innebär att en ledamot kan sitta 
max sex år i rad. Inom styrelsen utses en första och en andra vice ordförande. 

I stadgarna anges vilka styrelsens uppgifter är. I uppgifterna ingår 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, 
● 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/-avdelningar, 
● 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.  

(se §11 i stadgarna som du hittar här 
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/stadgar-2021.pdf) 

Styrelsearbetet innebär att du ska delta i (vanligtvis) sju styrelsemöten per år. Dessa sker oftast i 
Stockholm, (Oxtorgsgränd 2), och brukar pågå mellan ungefär klockan 10.00 och 16.00. Du bokar 
själv dina resor i god tid och föreningen står för resekostnaden. Vid ett tillfälle per år sträcker sig 
mötet över två dagar (de s.k. strategidagarna) och inkluderar en övernattning. Inför styrelsemöte 
finns olika handlingar att läsa och sätta sig in i. Du förväntas vara väl inläst och förberedd. 
Omvärldsbevakning inom biblioteksområdet med angränsande områden är också en viktig del av 
arbetet.  

Som styrelseledamot förväntas du dessutom delta i årsmötet som ligger i maj. Styrelseledamöterna 
är kontaktpersoner för de olika regionföreningarna/-avdelningarna vilket innebär att hålla kontakt 
med regionföreningen, delta på deras årsmöten och kanske också andra möten. Räkna därför med 
att styrelsearbetet för en ledamot kräver en bra bit över 100 timmars arbete per år.   

Det är lärorikt att sitta i styrelsen för Svensk biblioteksförening. Arbetet innebär att du skaffar dig 
erfarenhet och kunskap inom en mängd biblioteksfrågor. Du får möjlighet att vara med och påverka 
föreningens arbete. 

https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/09/stadgar-2021.pdf

