Protokoll
Svensk biblioteksförening
Årsmöte 20 maj 2022, digitalt via Zoom och VoteIT
1.

Mötets öppnande

2.

Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande och
vice ordförande

Föreningens ordförande Johanna Hansson förklarar årsmötet öppnat.
Till ordförande för årsmötet väljs Johan Groth och till
vice ordförande väljs Erika Darljung, med fokus på
VoteIT.

b) Sekreterare

Till mötessekreterare väljs Maria Bergendal.

c) Justerare

Till justerare väljs Bengt Kleijn och Amanda Nanor.

3.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 61 enskilda medlemmar med 61
röster, 7 institutionella medlemmar med 43 röster. Totalt
antal röster är: 104.

4.

Fråga om mötets behöriga
utlysande

I enlighet med stadgarna ska kallelse till årsmöte utsändas
eller kungöras i medlemstidskriften senast fyra månader
före årsmötet.
Kungörelse fanns på föreningens webbplats 18 januari
2022 och samma dag skickades även ett medlemsmejl till
samtliga medlemmar. Den 28 mars påmindes om anmälan
till årsmötet på webbplatsen.
Den 20 april skickades medlemsmejl med länkar till föredragningslista och handlingar till årsmötet och samma
dag fanns en nyhet med länkar på webbsidan.
Årsmötet finner att mötet varit behörigt utlyst.

5.

Fastställande av föredragningslista

Årsmötet fastställer föredragningslistan så som den ser ut
i stadgarna och VoteIT.

6.

Fastställande av arbetsordning

Årsmötet fastställer arbetsordningen i enlighet med årsmöteshandlingarna.
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7.

Verksamhetsberättelse för
föregående år

Styrelseordförande Johanna Hansson föredrar kort föreningens verksamhetsberättelse för 2021. Verksamheten
har också presenterats i en film som ligger tillgänglig i
VoteIT.
Filmen och verksamhetsberättelsen finns även att tillgå på
föreningens webbplats. Kortfattat:
•
•
•
•
•
•

År 2021 har präglats av den pågående pandemin och
omställningar.
Bibliotekens betydelse har tydliggjorts på många sätt
under året.
Föreningen har varit aktiv och svarat på ett flertal remisser.
I princip allt arbete har genomförts digitalt, både i
styrelsen och för kansliet och medlemmarna.
Vi har sett ett större deltagande i nätverksträffarna
när de varit digitala under året.
Det tapp på medlemmar som kunde noteras vid förra
årsmötet har under året tagits tillbaka.

Årsmötet beslutar att berättelsen kan läggas till handlingarna.
8.

Ekonomisk berättelse med
årsredovisning för 2021

Styrelseordförande Johanna Hansson redogör för den
ekonomiska situationen för det gångna verksamhetsåret.
Att det beräknade underskottet för 2021 är mindre än förväntat beror helt på pandemin.
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse

Mötesordförande Johan Groth presenterar kortfattat revisorernas berättelse. Revisorerna rekommenderar årsmötet
att fastställa balans- och resultaträkning samt att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att revisionsberättelsen kan läggas till
handlingarna.

10. Fastställande av balansoch resultaträkning

Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkningar för Svensk biblioteksförening för 2021.

11. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
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12. Fastställande av verksamhetsplan

Vid årsmötet 2019 antogs föreningens verksamhetsinriktning med strategiska mål för åren 2020-2024, enligt följande:
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. Föreningen
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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13. Proposition från styrelsen
a) Uppdaterad valberedningsinstruktion

Föreningens ordförande Johanna Hansson presenterar förslaget till uppdaterad valberedningsinstruktion.
Kortfattat:
•
Några formuleringar har ändrats och förtydligats.
•
Det digitala verktyget för nomineringar har tagits in i
texten.
Årsmötet beslutar anta den uppdaterade valberedningsinstruktionen.

14. Behandling av motioner
från medlemmar
a) Motion angående pris
till Sveriges roligaste
bibliotekschef 2023

Anna Westin och Boel Andersson har lämnat in en motion om att årsmötet ska ge 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.
Boel Andersson presenterar motionen för årsmötet.
Daniel Forsman, som föredrar styrelsens förslag till svar,
säger att styrelsen i stället för att lyfta en ledare och en
särskild egenskap med ett pris, hellre stöttar chefer genom till exempel chefsnätverket och rundabordssamtal i
aktuella frågor. Föreningen ser att den kan göra mer nytta
på det sättet.
Styrelsens förslag till årsmötet är att avslå motionen.
Styrelsens svar i sin helhet finns i årsmöteshandlingarna.
Årsmötet beslutar bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

15. Beslut om arvoden till förtroendevalda, mandatperiod 2022-2023

Valberedningen föreslår fortsatt att arvoden till styrelse
och valberedning ska beräknas på prisbasbelopp.
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
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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.
Årsmötet beslutar att fastställa valberedningens förslag
till arvoden enligt ovan.
Medlemmen och föreningens lekmannarevisor, Lena
Lundgren, yrkar att styrelsen får i uppdrag att till nästa
årsmöte återkomma med förslag om arvodering av de förtroendevalda revisorerna och hur stort arvodet ska vara.
Som klargörande till yrkandet tas till protokollet att styrelsen utreder, valberedningen lägger förslag och årsmötet beslutar om arvoden.
Årsmötet beslutar att bifalla yrkandet om en utredning av
arvoden till lekmannarevisorerna.
16. Fastställande av medlemsavgifter för 2023

Medlemsavgifterna för medlemmar föreslås oförändrade:
Enskilda medlemmar och vänföreningar
Röster vid årsmötet
Antal BBL
Rabatt Biblioteksdagarna
Årsavgift

1
1
1
350 kr

Studerande, pensionärer och arbetslösa
Röster vid årsmötet
Antal BBL
Rabatt Biblioteksdagarna
Årsavgift

1
1
1
175 kr

Organisationer
Röster vid årsmötet
Antal BBL
Rabatt Biblioteksdagarna
Årsavgift

1
1
1
700 kr

Institutionella medlemmar
Anställda
Röster BBL/rabatt Bibl.dgr Årsavgift
1-10
2
2
1.500 kr
11-20
3
3
3.500 kr
21-40
5
5
7.000 kr
40.017
7
15.000 kr
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Årsmötet beslutar att fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteksförening för 2023.
17. Fastställande av rambudget för 2023

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att
fastställa föreslagen rambudget för 2023 till
-20 350 tkr.

18. Val av styrelse

Susanne Hägglund presenterar valberedningens arbete
med årets kandidater. 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.
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 presentera sig själva vid årsmötet.

a) Val av ordförande

Valberedningens enhälliga förslag till ordförande är:
Ordförande:nyval på två år av Helene Öberg, egen konsult med tjänster inom verksamhetsutveckling och opinionsbildning.
Årsmötet beslutar välja ordförande enligt valberedningens förslag.

b) Val av styrelse

Valberedningens enhälliga förslag till styrelse är:
Ordinarie ledamöter: nyval två år av
Brit Stakston, journalist och mediestrateg
Catharina Isberg, bibliotekschef, på Helsingborgs stadsbibliotek
Peter Björkman, samordnare på Regionbibliotek Västernorrland
Rebecca Bachmann, bibliotekschef på Södersjukhuset i
Stockholm.
Ordinarie ledamot, omval på två år, av Daniel Forsman, stadsbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek.
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Kvarstående sedan årsmötet 2021 är Jenny Lindberg, universitetslektor på Högskolan i Borås, Malin Ögland, universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, Eva Häusner, enhetschef på Kungliga biblioteket, Leif Mårtensson, ledningskoordinator på Kulturförvaltningen i Umeå och
Nick Johnson Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge.
Det fanns även ytterligare ett förslag till ledamot; Sokol
Demaku, som föreslagit sig själv.
Årsmötet beslutar välja styrelse enligt valberedningens
förslag och avslår övriga förslag.
19. Val av revisorer samt
ersättare

Valberedningens förslag innebär omval av PwC, Erik
Stenbeck, ordinarie, och omval av PwC, Elin Götling
Christensson, suppleant, som auktoriserade revisorer,
samt omval av Lena Lundgren (ordinarie) och nyval av
Karin Zetterberg (suppleant) som lekmannarevisorer.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

20. Val av valberedning

Inför val av förtroendeuppdrag 2022 har Svensk biblioteksförening arbetat med det digitala verktyget Nominator. Medlemmar har haft möjlighet att nominera förslag
till valberedningen i Nominator. Samtliga föreslagna och
antagna nomineringar finns att se i Nominator.
I enlighet med föreningens stadgar ska valberedningen
bestå av minst tre och högst fem personer varav en är
sammankallande.
Årsmötet beslutar att 2022 års valberedning ska bestå av
fem personer, och bestå av följande:
Gunilla Berglund, pensionär
Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge
kommun
Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM
Britt-Marie Ingdén-Ringselle, ungdomsbibliotekarie på
Stockholms stadsbibliotek
Jonas Petersson, bibliotekarie på Uppsala Universitetsbibliotek

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.
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22. Avslutning

Mötesordförande Johan Groth tackade samtliga deltagare
och förklarade det formella mötet för avslutat.
Leif Mårtensson från föreningens styrelse tackade avgående ordförande Johanna Hansson för hennes tid i styrelsen.
Johanna Hansson tackade för sin tid som ordförande i föreningen. Hon tackade även avgående styrelseledamöter,
valberedning samt mötesordföranden för deras insatser.
Föreningens nya ordförande, Helene Öberg, tackade för
förtroendet och ser fram emot det fortsatta arbetet med
Svensk biblioteksförenings styrelse.

Digital signering av följande mötesfunktionärer:
Vid protokollet:
Maria Bergendal
Justeringspersoner:
Bengt Kleijn

Amanda Nanor
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