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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 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. Under mötet har medlem möjlighet att yrka och nominera. Mötet kan fatta beslut om yrkandeeller nominerstopp.
6. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Det är inte möjligt för en
person att rösta både för sig själv som enskild medlem och för en institutionell medlem på
samma inloggning i VoteIT. Man kan företräda högst en institutionell medlem.
7. Motionsyrkanden med ekonomisk inriktning avgörs i samband med årsmötets behandling av
budget.
8. 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

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 2021.
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
2021 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 2021 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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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 2021.
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
Auktoriserad revisor
PwC

Lena Lundgren
Förtroendevald revisor
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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 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, omvärldsbevakar,
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, samverkar med andra organisationer, institutioner och myndigheter,
både nationellt och internationellt. Förningen erbjuder arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang, bidrar till kunskapsutveckling, 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.
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10. Proposition från styrelsen att anta valberedningsinstruktion
Valberedningsinstruktion för Svensk biblioteksförening 2022-2023
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 mandat. Valberedningens arbete ska bygga på en 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. styrelse
2. revisorer
3. vilka roller som ska vara arvoderade
4. arvoderingsnivåer
Valberedningen ska leverera förslag till samtliga poster som är aktuella för personval. Varje enskild kandidat i valberedningens förslag ska motiveras skriftligt i årsmöteshandlingarna samt
muntligen vid årsmötet.
På årsmötet argumenterar valberedningen för sitt eget förslag och undviker att argumentera för
eller emot kandidater som står utanför förslaget. 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 finns tillgängliga i det digitala valberedningsverktyget
Arbetssätt
Nomineringar till föreningens samtliga förtroendeuppdrag: styrelse, revisorer och valberedning
görs via ett digitalt nomineringsverktyg. Nomineringsprocessen ska vara öppen, vilket innebär
att alla medlemmar kan nominera kandidater till en eller flera av föreningens förtroendeposter.
Valberedningen 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.
Samtliga valberedningens kandidaters bakgrund och kompetens ska presenteras i samband med
årsmötet. Det bör vara möjligt för de nominerade att presentera sig på årsmötet i samband med
att valberedningen presenterar kandidaterna. Mötesordförande och valberedning ska samråda innan årsmötet angående hur presentationerna ska genomföras.

Svensk biblioteksförening

Bilaga 5 forts.

Föreningens nomineringsprocess ska karakteriseras av ett öppet 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 ska ta fram
sitt förslag till styrelse och revisorer för kommande år ska urvalet ske utifrån en bedömning av
hur de nominerades kompetens bidrar till föreningens verksamhet och mål.
Övergripande tidplan
Valberedningen bör arbeta löpande under året, genom att analysera föreningens behov och mål,
ta del av styrdokument, besöka styrelsemöte för att följa upp hur styrelsen arbetar, ta kontakt
med möjliga kandidater och informera om valberednings arbete. Hållpunkter att beakta är att påbörja och stänga nomineringar, att öppna och stänga för svar på enkäter, samt datum för valberedningens förslag. Valberedningen ska skapa en handlingsplan och en tidsplan för sitt arbete.
Övrigt
Kansliet och valberedningen ska samordna sitt arbete. Samordningen underlättas genom att använda ett digitalt verktyg. Ett sådant verktyg underlättar dessutom en säker och smidig överlämning till ny valberedning.
Denna instruktion gäller från 2022-05-20 fram till nästa årsmöte, då den tas upp till ny prövning
och beslut.
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11. Motion angående pris till Sveriges roligaste bibliotekschef 2023
Inskickad av Anna Westin och Boel Andersson
Motionen
Humorns betydelse i ledarskapet behöver uppmärksammas!
Vi hoppas att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att som en engångsföreteelse dela ut ett pris till
Sveriges roligaste bibliotekschef 2023, för att lyfta humorn som en underbar och viktig komponent i ett gott ledarskap.
Bakgrund
Vi har två tunga pandemiår bakom oss, och har tvingats arbeta i det outforskade med ovisshet
och oro på våra arbetsplatser. Svensk biblioteksförening jobbar för starka bibliotek där ett starkt
och medvetet ledarskap är en nyckelfaktor. Vi vill i det sammanhanget uppmärksamma humorns
potential att lyfta och vänligt lotsa en verksamhet genom en komplex verklighet. Bibliotekens
uppdrag är oerhört viktigt, vilket kan göra det både tungt och svårnavigerat i en oförutsägbar tid.
Den klarsynta humorn ser vi har en både avväpnande och lugnande effekt. Om biblioteksföreningen en gång ska dela ut ett pris till den roligaste chefen är det just efter de här tunga åren.
Låt oss ge ett exempel: Bibliotekschef Karin Hane leder det största biblioteket i Dalarna; Falu
kommun med ett stadsbibliotek, tre kommundelsbibliotek, en bokbuss och ett vaktmästeri (ca 30
personer). Karin arbetar med tillit och delaktighet som metod, vet vad hon vill med verksamheten. Hon är ambitiös och funderar alltid vidare på nya tolkningar av biblioteksuppdraget. Men
det som ger ett extra skimmer över hennes ledarskap är hennes kvicka humor. Den kvaliteten kan
hon använda för att hon har ”det andra” på plats. Ibland är humorn dräpande, inte alltid balanserad, men den är aldrig dum mot någon annan. Den är bjussig och varm och leder till en mängd
olika positiva effekter förutom glädje: den förtydligar, lugnar ner, öppnar upp och medför också
att medarbetare vågar prata och bjuda på sina tillkortakommanden. Den avdramatiserar rädslan
för att göra fel. Humorn behöver kombineras med stor lyhördhet, vilket är ännu en av Karin Hanes förmågor. Humor mjukar upp ett rum och skapar rörlighet och utrymme för att vända på tankar.
Problem
Ledarskap är inte en lätt konst, och det har kanske varit extra tydligt speciellt inte under de senaste två åren. Att under sådana omständigheter dessutom få en organisation att arbeta med omställning (och även verksamhetsutveckling) ställer stora krav på ledningen. Humor och värme är
kvalitéer och kan inte betraktas som strategier. De är ett sätt av vara, förhållningssätt som en kan
vässa genom livet om man är modig! Vi menar att det ibland finns en föreställning om att humor
inte hör hemma på vissa platser som till exempel i ledarskapet. Men vår uppfattning är istället att
seriositet inte är förkroppsligad i en viss form.
Motivering
Genom att dela ut ett pris till Sveriges roligaste bibliotekschef bejakar biblioteksföreningens
medlemmar humor och rolighet som en viktig kvalitet i ledarskapet. Vi hoppas att det kan inspirera hela biblioteksledarskapet i Sverige att våga använda sig av sin humor.
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årsmötet ger styrelsen i uppdrag att som en engångsföreteelse dela ut ett pris till
”Sveriges roligaste bibliotekschef 2023”, för att lyfta humorn som en underbar och
viktig komponent i ett gott ledarskap.
alternativt att det första året är ett prov som kan bli ett årligt ledarskapspris till vilket
alla medlemmar inom Svensk biblioteksförening kan nominera personer i ledande
positioner till priset inom alla typer av bibliotek, att styrelsen väljer ut bästa motivering och utser Sveriges roligaste bibliotekschef och att styrelsen bestämmer former
för priset alternativt delegerar förarbetet till motionärerna för förslag.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionärerna vill instifta ett engångspris för att uppmärksamma vikten av humor hos chefer.
Det goda ledarskapet är en viktig komponent för välfungerande bibliotek, och det är en konst att
leda med humor. Där är styrelsen eniga med motionärerna. Samtidigt finns det många andra
egenskaper som gör en bra chef och ledare.
Motionärerna lyfter i motionen sin egen chef och hur denne kombinerar bland annat humor och
lyhördhet i sitt ledarskap. Det är inspirerande att läsa och det är fantastiskt att Bibliotekssverige
har sådana chefer!
Det har varit två tunga år och Svensk biblioteksförening ser att även kommande år kommer att
lägga press på framför allt folkbiblioteken. Bra chefs- och ledarskap kommer att vara lika viktigt
framöver för biblioteken
I stället för att lyfta en ledare och en särskild egenskap med ett pris, stöttar Svensk biblioteksförening chefer bland annat genom chefsnätverket och rundabordssamtal i aktuella frågor. Föreningen ser att den kan göra mer nytta på det sättet.
Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att:
- motionen i sin helhet avslås
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12. Förslag till
avgifter år 2023 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)

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att

fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteksförening för 2023.
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13. Rambudget 2023
Utfallet på rambudgeten för 2021 avviker från budget på grund av effekter från pandemin. Under
2021 ställdes delar av verksamheten om till mindre kostsamma arrangemang varför resultatet
blev bättre än förväntat. 2023 förväntas all verksamhet återgå till prepandeminivå och därmed
även budget.

Rambudgetförslag 2023, tkr
Verksamhetens intäkter

Summa verksamhetens intäkter

Utfall 2021

Budget 2022

Förslag 2023

3 123

2 600

2 620

-765
-12 884

-1220
-13 500

-1 220
-13 500

-5 743
-1 462

-6 310
-1 940

-6 310
-1 940

-20 854

-22 970

-22 970

-17 731

-20 370

-20 350

Verksamhetens kostnader
Föreningsverksamhet
Verksamhetsresurser
Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning
Opinionsbildning
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetsresultat
Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
att fastställa föreslagen rambudget för 2023.
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14. Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen har arbetat efter den instruktion som årsmötet 2021 antog, och har utvecklat
både arbetssätt och rutiner enligt den.
Sedan juni 2021 har valberedningen träffats digitalt arton gånger och mellan mötena haft tät kontakt via e-post. I oktober deltog de två nya ledamöterna i en valberedningsutbildning. Valberedningen har informerat medlemmarna om sitt arbete via föreningens instagramkonto och i en artikel på föreningens webbplats. Arbetet har följt en detaljerad handlings- och tidsplan och enligt
ordningen: nuläge, utmaningar, krav på styrelsen, kravprofil, rekryteringsbehov, rekrytering samt
presentation.
Nulägesbeskrivning, vad har vi och vad saknas?
För att valberedningen skulle få en ordentlig bild av och förståelse för styrelsens sammansättning
och syn på styrelsearbete, fick sittande styrelseledamöter besvara en enkät. Den innehöll bland
annat 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. Två personer från
valberedningen deltog vid styrelsemötet 2022-02-10 och en vid styrelsemötet 2022-03-24, det
senare för att diskutera valberedningsinstruktionen.
Utmaningar, vad sker i omvärlden?
Efter genomlysningen av befintlig styrelse arbetade valberedningen med omvärldsanalys, baserat
bland annat på enkätsvaren och intervjuerna, samt valberedningens omvärldsbevakning.
Valberedningen ser flera skeenden som kommer att påverka bibliotekssektorn framöver: Att synliggöra bibliotekens roll i samhället och att lyfta bibliotekens demokratiska uppdrag är alltjämt
angeläget. Frågan om synliggörande har också bäring på bibliotekens ekonomi där det finns stora
utmaningar framöver och på sektorsövergripande samverkan, där bibliotekens betydelse för kunskap, lärande, information, hälsa och välbefinnande behöver ytterligare förankring i olika delar
av samhället. Samhällets utmaningar är bibliotekens utmaningar.
Något som präglat bibliotekssektorn de två senaste åren är konsekvenserna av coronapandemin,
som bland annat resulterat i biblioteksstängningar, begränsningar i det demokratiska uppdraget
och debatter om bibliotekens samhällsviktiga funktion. Det är frågor som är viktiga att fortsätta
att uppmärksamma och lyfta inför riksdagsvalet 2022.
Bibliotek i hela landet är en annan central fråga för bibliotekssektorn och föreningen. Hur kan
föreningen bidra till att biblioteken finns med i målskrivningar om att alla, oavsett var man bor,
ska kunna leva, lära, utvecklas och förverkliga sina mål och drömmar?
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3) ger bland annat förslag på att
skollagen ska definiera vad ett ändamålsenligt skolbibliotek är, en reglering som innebär att eleverna i första hand ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten, att det ska framgå
av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade och att det ska tydliggöras i läroplanerna att
rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
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Trots stor samstämmighet om vikten av att stärka och bemanna skolbiblioteken lägger regeringen inte någon ny proposition om skolbibliotek.
Ytterligare en utmaning för föreningen och styrelsen är att tydliggöra föreningens identitet. Vilken slags förening ska Svensk biblioteksförening vara? Hur kan medlemsperspektiven tas tillvara
och hur kan medlemsengagemanget utvecklas framöver?
Kravprofil
Valberedningen sammanställde två kompetensmallar med erfarenhets- och kompetenskriterier,
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 bibliotekstyp. Erfarenhet och perspektiv
från olika delar av bibliotekssektorn är viktig. Även erfarenhet utanför sektorn efterfrågades.
Nominering via Nominator
Via kansliet skickade valberedningen ut frågan till föreningens medlemmar om nomineringar till
ny ordförande och nya ledamöter. För första gången användes det digitala verktyget Nominator.
Alla nominerade kandidater kontaktades via Nominator. När nomineringstiden var slut hade fem
personer nominerats till ordförandeposten, varav en accepterade kandidaturen. Tjugo personer
hade nominerats till ledamöter, varav fyra stycken avböjde och en inte svarade. Femton kandidater svarade alltså att de ville kandidera. Alla nominerade kandidater gavs möjlighet att själva presentera sig i Nominator.
Rekrytering
Valberedningen föreslår personer som vi uppfattar har förutsättningar att tillsammans, baserat på
kunskap, kompetens och intresse, bilda en kompetent, strategisk och engagerad styrelse. Ett
första urval av de nominerade ledamotskandidaterna gjordes och åtta personer fick besvara en
enkät med frågor, bland annat gällande erfarenhet från bibliotekssektorn, förtroendeuppdrag och
vilka frågor föreningen bör driva.
Efter genomgång av enkätsvar och jämförelse med kompetensmallar valde valberedningen ut
fem slutkandidater. Valberedningen gick sedan till beslut och kandidater tillfrågades. Övriga
kandidater meddelades och informerades om möjligheten att presenteras sig själva vid årsmötet.
Valberedningen har arbetat brett för att hitta en kandidat till ordförandeposten. Flera förslag har
lämnats direkt till valberedningen, utöver förslagen i Nominator. En kravprofil för ordförande
skapades där, bland annat, erfarenhet av ledarskap på olika nivåer, föreningserfarenhet, kommunikativ skicklighet, opinionsbildande arbete, medlemsperspektiv och nationell överblick framhölls. Under processen har dialog förts med tre kandidater.
Valberedningen har också tagit fram förslag till revisorer och lekmannarevisorer samt förslag till
arvodesnivåer för ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande, ledamöter samt valberedning.
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Valberedningens enhälliga förslag till styrelse är:

Ordförande, nyval på två år:
Helene Öberg
Egen verksamhet, Konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och
opinionsbildning.
Helene var tidigare statssekreterare hos kulturminister Amanda Lind.
Hennes sakpolitiska ansvarsområden var kultur, idrott, ungdom, demokrati, mediefrågor, civilsamhälle, trossamfund och nationella minoriteter. Hon var departementschefens statssekreterare och därmed ansvarig
för departementets styrning och budget, chef för chefstjänstemannen
och enhetscheferna. Som statssekreterare på kulturdepartementet jobbade Helene med biblioteksstrategin, bemannade skolbibliotek, biblioteksersättningen och tillträdesfrågan.
Helene har också varit statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin, med ansvar för förskola, grundskola och Unesco, samt var samordnande statssekreterare. Helene var stöd till Gustav
Fridolin i hans roll som språkrör, i till exempel relationen till Statsrådsberedningen och statsministern. Som statssekreterare på utbildningsdepartementet var hon med och arbetade fram direktiv till
Läsdelegationen.
Innan dess var Helene först gruppledare, därefter landstingsråd för Miljöpartiet i Stockholms läns
landsting. Hon hade under hela perioden ansvar för att driva hälso- och sjukvårdspolitiken, men
också att leda och stötta miljöpartiets fritidspolitiker i sina uppdrag. Som heltidspolitiker, och senare
landstingsråd satt Helene i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
samt produktionsutskottet.
Under fyra år var Helene generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar. Som organisationens
chefstjänsteman rapporterade hon till styrelsen, och ansvarade för att genomföra styrelsen och årsmötets beslut. Hennes viktigaste uppdrag var att utveckla Makalösas politiska program och påverkansarbete, samt skapa en intern struktur. Medlemsantalet tredubblades under hennes tid som generalsekreterare. Hon fick Aftonbladets pris Årets Wendela och tidningen Resumés pris Årets lobbyist, för arbetet med att ge ensamföräldrar en röst i debatten. Helene arbetade strategiskt med påverkansarbete
och byggde upp ett brett nätverk inom politiken.
Helene har haft rollen som styrelseledamot i flera ideella organisationer, bland annat Idea, en arbetsgivarorganisation för ideburna verksamheter. Under några år var hon vice ordförande i IOGT-NTO
Stockholm, och där låg mycket av hennes fokus på att vässa synligheten och bli en mer aktiv part i
lokala alkoholpolitiska frågor.
Hennes tyngsta erfarenhet som ordförande kommer från sammankallande i miljöpartiets partistyrelse.
Sammankallande förbereder och leder partistyrelsen och arbetsutskottets möten, är chef för organisationens högsta chefstjänsteman och ansvarar för budget och verksamhetsplanering. Under den perioden tog partistyrelsen fram ett nytt partiprogram, ett valmanifest, och förberedde regeringsmedverkan både politiskt och organisatoriskt. Mycket av Helenes fokus låg på att utveckla styrelsens roll
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som strategiskt, och lämna de praktiska frågorna till kansliet. En viktig del i det var förändrade beslutsunderlag, och omdisponering av styrelsens tid. De utvecklade också ekonomistyrningen och
kopplingen mellan verksamhetsplanering och budget.
Från Helenes år som generalsekreterare i Sveriges Makalösa Föräldrar har hon erfarenheten av att
vara i den andra rollen, att leda det operativa arbetet och arbeta nära styrelsens ordförande. Även på
Makalösa utvecklades styrelsens strategiska fokus.
Som ledare beskrivs Helene som närvarande och tydlig. Hon har goda omdömen med sig från tidigare ordförandeuppdrag, för att ha skapat en bra struktur, för att leda mötena så att styrelsen kommer
framåt i processer inom utsatt tid, och med ett inkluderande ledarskap.
Helene anser att bibliotekens roll är aktuell på många sätt och skär genom flera aktuella samtidsfrågor, som pandemi, trygghet, den demokratiska funktionen, läsvanor, och skolan.

Ledamöter, nyval på två år:
Brit Stakston
Journalist och mediestrateg, Stockholm
Brit är en mediestrateg, författare och folkbildare med särskilt fokus på digitalisering och demokrati samt medieutvecklingen i
stort. Hon arbetar även som kulturjournalist hos reportagesajten
Blankspot och har lång erfarenhet av såväl folkbildning som styrelsearbete.
I omvärldsrapporten tillhörande den Nationella biblioteksstrategin, Den femte statsmakten, skrev Brit i kapitel 1 (Från sagor till
cyborg) om bibliotekens roll i en digitaliserad samtid. Detta är en fråga som hon ägnat mycket
tid åt och även diskuterat demokratiuppdraget med biblioteksrepresentanter runt om i landet under de senaste 15 åren i takt med att digitaliseringen förändrat folkbildningens förutsättningar.
Brit ser det som nyckeln till fortsatt utveckling för biblioteken och deras relevans i en ständigt
förändrad tid. Vid sidan av detta är hennes kommunikationsbakgrund och nätverk något som kan
vara till nytta i uppdraget som styrelseledamot.
Catharina Isberg
Bibliotekschef, Helsingborgs stadsbibliotek
Sedan 2013 arbetar Catharina Isberg som bibliotekschef för
Helsingborgs stadsbibliotek. Dessförinnan var hon biträdande
överbibliotekarie och bibliotekschef vid Sveriges Lantbruksuniversitet i tio år. Bibliotekariebanan inleddes på ett läkemedelsföretag som bibliotekarie, bibliotekschef och därefter chef för Corporate Communication & Information.
Sedan 2011 har Catharina varit internationellt aktiv i IFLA (International Federation of Library Associations) och bland annat varit divisionsordförande och suttit
i IFLA:s styrelse. Nu är hon engagerad i sektionen Management & Marketing och hon är också
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sammankallande för biblioteksföreningens svenska IFLA-nätverk. Catharina var med och startade Expertnätverket för folkbibliotekschefer. Hon har lång erfarenhet av föreningsarbete och
olika styrelser från exempelvis högskolesektorn, idrottsrörelsen och Svensk Förening för Informationsspecialister.
Bibliotekens uppdrag som en del av den demokratiska infrastrukturen är en av de frågor som
Catharina tycker är särskilt viktiga för föreningen att driva framöver. Hur bibliotek tar tillvara
möjligheter kopplade till förändringar i omvärlden och digitalisering är en annan angelägen
fråga. Som ledamot i styrelsen vill hon också lyfta vikten av att förankra biblioteken som en del
av lokalsamhället och arbeta för involvering av de som biblioteket finns till för.
Med kunskap och erfarenhet från såväl företagsbibliotek, forskningsbibliotek och folkbibliotek
har Catharina en bred överblick över biblioteksverksamheten i Sverige. Hon har ett stort kontaktnätverk och mångårig erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i olika roller. Hon har
också bred internationell erfarenhet inom biblioteksområdet vilket gagnar styrelsens och föreningens fortsatta arbete.
Peter Björkman
Samordnare, Regionbibliotek Västernorrland
Peter Björkman har lång erfarenhet som bibliotekarie. Han har
även arbetat som folkhögskolelärare och handläggare på Kulturrådet. Inom Svensk biblioteksförening har Peter varit engagerad i
styrelsen för Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland.
Han har haft en aktiv roll i de arbetsgrupper som etablerat Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket samerna, samt Expertnätverket för bibliotekens arbete med
mångspråk och nyanlända. Peter är engagerad i IFLA som medlem i kommittén för Public Library Section.
En röd tråd genom hans yrkesliv har varit biblioteksutveckling med fokus på folkbibliotekens demokratiuppdrag, exempelvis med avseende på språk, interkulturalitet, tillgänglighet, läsfrämjande och delaktighet. Utifrån föreningens uppdrag vill han bidra till den förnyelse av svenskt
biblioteksväsende som krävs med avseende på digitalisering, förstärkta utmaningar kring demokratiska värden och social sammanhållning. Framtiden kommer med stora utmaningar, såväl när
det gäller bibliotekens verksamhet och resurser, som själva bibliotekarieprofessionens ställning.
Som ledamot i styrelsen vill Peter bidra till att göra bibliotek och bibliotekspersonal till starkare
aktörer i samhället, för lärande och stärkt demokrati. Särskilt vill han bidra till att unga bibliotekarier och andra som är nya i yrket engageras och involveras i föreningens arbete. Peter tror att
det är viktigt att fördjupa kontakten med de Biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna, och skulle även vilja bidra till stärkta nätverk för nyutbildade bibliotekarier, exempelvis genom utveckling av ett mentorsprogram.

Svensk biblioteksförening

Bilaga 9 forts.
Rebecca Bachmann
Bibliotekschef, Södersjukhuset, Stockholm

Rebecca Bachmann arbetar idag som chef för Södersjukhusets
bibliotek, som består av tre delar, forskningsbibliotek, folkbibliotek och hälsoinformation till patienter och anhöriga samt som
chef för enheten Information- och Konferensservice. Rebecca har
en lång erfarenhet av olika biblioteksverksamheter och inriktningar, bland annat som bibliotekschef för Lidingö stadsbibliotek
samt utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. Hon har
också varit ordförande i föreningen Sveriges Sjukhusbibliotekschefer. Inom föreningen har Rebecca har aktiv i ett flertal nätverk nu senast i expertnätverket för
bibliotekens roll i totalförsvaret. Under de senaste åren har hon även arbetat med ledarskapsfrågor och utbildat och handlett chefer inom Region Stockholms alla verksamhetsområden.
I Rebeccas arbete har alltid delaktighet, tillgänglighet och öppenhet varit viktiga frågor. Tillgänglighet till offentligt finansierad forskning. Tillgänglighet till olika typer av medier för litteraturupplevelser. Delaktighet i kultur, sammanhang och samhället. Barns rättigheter och närheten
till litteratur, service till personer med funktionsvariationer och personer med annan språkbakgrund samtäldre. HBTQI personers möjligheter till stöd, vård och information. Möjligheten till
fri evidensbaserad kunskap och forskning för dina behov eller njutningen av en bra bok.

Ledamot, omval på två år:
Daniel Forsman, Fyllnadsvald 2021
Stadsbibliotekarie, Stockholms Stadsbibliotek
Daniel Forsman är sedan 2018 stadsbibliotekarie för Stockholms
stadsbibliotek. Han har tidigare varit prefekt och bibliotekschef
vid Chalmers och har särskild kompetens inom digitalisering. Daniel är van vid att driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån
målgruppens behov och har god förståelse för behov strategi, taktik och praktik i förhållande till långsamma och snabba krav på
förändring. Daniels vilja, drivkraft och ambition är att stärka föreningens förmåga att göra skillnad för sina medlemmar. Han har
varit föreningsaktiv sedan barnsben och haft flera olika roller inom olika föreningar på lokal nivå
till internationell förbundsnivå.
Daniel ser ett behov av att föreningens visionsarbete följs upp med ett strategiskt arbete som är
tydligt för medlemmarna. Samtidigt behöver den interna strukturen och medlemskapet tydliggöras. Föreningen har potential att verka som en plattform för möten och påverkan i gränslandet för
bibliotekens politik, utbildning, författare, förlag, leverantörer och läsare. Att etablera en sådan
plattform tar tid och föreningen är på god väg, men behöver stärka det strategiska och taktiska
arbetet. Styrelsen behöver, menar Daniel, ta ett större ansvar för medlemmarnas engagemang.
Vidare har Daniel erfarenhet av och god förståelse för behoven av att arbeta med att synliggöra
horisontella perspektiv som t.ex. jämställdhet, tillgänglighet och inkluderin, samt att arbeta systematiskt med förändringar och förbättringar kopplat till dessa.
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Kvarstår sedan årsmötet 2021
Jenny Lindberg,
Universitetslektor, Högskolan i Borås

Invald 2021.

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Invald 2017. Omvald 2019 och 2021.

Eva Häusner
Enhetschef, Kungliga biblioteket

Invald 2019. Omvald 2021.

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen Umeå

Invald 2019. Omvald 2021.

Nick Johnson Jones
Konst- och bibliotekschef, Huddinge

Fyllnadsvald 2020. Omvald 2021.

Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2022
Johanna Hansson, ordförande, Biträdande överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek.
Lisa Petersen, Bibliotekschef, Mälardalens högskola
Pelle Snickars, Professor, Umeå universitet.
Jonas Holm, Senior associate, MarLaw AB.
Abdullatif Haj Mohammad, Bibliotekspedagog, Sundsvall

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
att välja styrelse för verksamhetsåret 2022-2023 i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Ellen Folin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö
Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala
Anette Widenberg Helgesson, samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs
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15. Valberedningens förslag till val av revisorer
Auktoriserade revisorer, PwC
Erik Stenbeck, ordinarie
Elin Götling Christensson, suppleant
Val av lekmannarevisorer
Lena Lundgren, ordinarie
Tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm
Karin Zetterberg, suppleant
Tidigare bibliotekschef vid Eskilstuna stadsbibliotek

Omval
Omval
Omval
Nyval

Valberedningen föreslår årsmötet besluta:
att välja revisorer för 2022 i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Ellen Folin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö
Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala
Anette Widenberg Helgesson, samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs
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16. Valberedningens förslag till arvoden till förtroendevalda, mandatperiod 2022-2023
Styrelsen
Ordförande 2 prisbasbelopp à 48 300 kr/år, 96 600 kr/år
1:e och 2:e vice ordförande 1 prisbasbelopp à 48 300 kr/år
Ledamot 1/5 prisbasbelopp à 48 300 kr/år, 9 660 kr/år
Valberedning
Sammankallande 1/4 prisbasbelopp à 48 300 kr/år, 12 075 kr/år
Ledamot 1/10 prisbasbelopp à 48 300 kr/år, 4 830 kr/år
Prisbasbelopp 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.
Arvoden betalas ut efter genomförd mandatperiod, dvs i maj varje år.

Valberedningen föreslår årsmötet besluta:
att fastställa valberedningens förslag till arvoden för mandatperioden 2022-2023 enligt ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:
Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösands bibliotek, sammankallande
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Ellen Folin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö
Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala
Anette Widenberg Helgesson, samordnande skolbibliotekarie, Bollnäs

Svensk biblioteksförening

Bilaga 12

17. Val av valberedning
Inför val av förtroendeuppdrag 2022 har Svensk biblioteksförening börjat att använda det digitala verktyget Nominator. Medlemmar har haft möjlighet att nominera förslag till valberedningen
i Nominator. Nominerade kandidater som tackat ja till val är följande:
Gunilla Berglund, pensionär
Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun
Sokol Demaku, författare, journalist och översättare
Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM
Britt-Marie Ingdén-Ringselle, ungdomsbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek
Lena Lundberg Vesterlund, Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå
Jonas Petersson, bibliotekarie på Uppsala Universitetsbibliotek
Anette Widenberg Helgesson, samordnande skolbibliotekarie i Bollnäs kommun
Enligt Svensk biblioteksförenings stadgar ska valberedningen bestå av minst tre och högst fem
personer varav en är sammankallande. Medlemmar röstar under valet på fem personer.
Mer information om nominerade kandidater finns att läsa på https://nominera.se/svbib.
På årsmötet kommer valbara kandidater att finnas i VoteIT och väljas i enlighet med metoden
Skotsk STV.

