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Styrelsens sammansättning.   
Ordinarie 
Ingemar Andersson ordförande, Lennart Nyberg vice ordförande, 
Kurt Pettersson  kassör, 
Sören Björkman sekreterare, Arne Olsson ledamot, 
Suppleanter  
Ingemar Berlin, Christina Holmkvist, 
Lennart Gustavsson, Gunnel Thunberg, Bengt-Inge Bengtsson 
Lars Ingvar Sörensson hedersstyrelseledmot 
 
Revisorer 
Leif Nilsson och Hasse Lennartsson. 
 
Suppleanter 
Erik Johannesson och Erik Lundberg. 
 
Valberedning  
Valberedare, Arne Hasselgren ABF och Bernt Sabel. 
 
Resursgruppen 
Resursperson har under året varit, Ralph Utbult, Åke Rytterblad, Eudvardo Aravena, Sture 
Lundström  
 
 
Medlemmar – Medlemsorganisationer 
Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 68 enskilda betalande medlemmar, en ökning med  
4 medlemmar från 2012. Medlemsorganisationer vid årets slut var 23 st. 
 
Styrelsesammanträden Konferensdag och Årsavslutning 
Styrelsen har genomfört sju protokollförda styrelsemöten samt Konferensdagen den 29 maj 
i Sjöfartsmuseet i Göteborg (se nedan)samt avslutningsträff den 16 december i Handels avd, 
24 lokaler i Göteborg. 
 
Årsmötet 2013 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 20 mars 2013 i LO-fackens lokaler i Folkets Hus 
vid Järntorget. Till mötesordförande valdes Stig Hammar. Medverkande var f.d. 
kommunalrådet i Göteborg Göran Johansson, även gruppledare för Göteborgs kongressombud 
till partikongressen i Göteborg under innevarande vår. 
Göran beskrev effekterna på kort och lång sikt av den borgerliga politiken och vad det 
inneburit för Sverige. Han förtydligade hur välfärden såväl som frihetsbegreppet är föremål 
för marknadskrafternas härjningar med förödande resultat för landet 
Mötesdeltagarna fick även tid till samtal och behandling av skilda frågeställningar med Göran 
under denna punkt på dagordningen som var mycket uppskattad.  
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Allmän översikt 
 
Tid har under året ägnats åt att hålla lokalerna i ordning för att kunna hantera böcker och 
handlingar på ett bra sätt och därmed underlätta korrekt bokplacering (i rätt hylla) såväl som 
rätt registrering av dessa.  
Bokregistreringen har som tidigare rapporterats fått ett lyft genom att Ralph Utbult 
organiserat detta, med bland annat en portabel så kallad Laptop. Det finns uttalat att alla som 
är med i verksamheten i Minnesbiblioteket skall känna sig hemma med att söka i registren och 
finna det som söks. Denna information blir som bekant god kunskap ju fler som använder 
datorerna . 
Sten Åke Westlund avliden 
En av styrelsens aktiva ledamöter Sten Åke Westlund har under året avlidit. Flera av 
styrelsens ledamöter och tidigare ABF-arbetskamrater närvarade på begravningen.  
 
Planeringskonferens på Göteborgs sjöfartsmuseum den 29 maj 
 
Planeringskonferensen genomfördes efter programmet som dels behandlade 
Minnesbibliotekets verksamhet och dels gav en guidad tur av delar av museet. Flera av 
ledamöterna kände att det fanns stor kvalitet i upplevelsen att hitta det lilla i det stora och vice 
versa som museet lyckades att förmedla. 
P å Minnesbibliotekets sammanträde fördes anteckningar som blev underlag för beslut för  
verksamheten under hösten. 
  
 
Verksamheten 
Arbetsgruppernas praktiska verksamhet. 
Det ideella administrativa arbetet som genomförs av styrelse och resurspersoner har varit en 
viktig grund för gott resultat. Under året har Edvardo  Aravena varit den resursperson som 
bidragit särskilt under våren, främst med kontorsuppgifter såväl som med informations och 
kontakter i verksamheten.  
 
Medlemskvällen 
Medlemskvällen den 14 november genomfördes i LO-fackens lokaler i Folkets Hus med 
ABF- Göteborgs studieombudsman Gunnar Westerling som medverkande. Gunnar gjorde 
delvis en tillbakablick till tiden då ABF i Göteborg bildades, för 100 år sedan. Betonade att 
jämförelsen mellan den tidens utmaningar och dagens visar att folkbildningen fortfarande har 
stora utmaningar, med folkbildning och demokrati på det internationella planet. Dessa 
framtidens internationella uppgifter för folkbildningen, var också ämnet för kvällen där flera 
mötesdeltagare deltog i debatten. 
 
 
Jouröppet 
Minnesbiblioteket har under året varit jouröppet en kväll i veckan från oktober till april. 
Kvällarna har varit utmärkta tillfällen till fördjupad bekantskap med biblioteket och givit 
tillfälle att komplettera ej utfört arbete. 
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Gåvor och bokdonationer 
Bokdonationer till biblioteket har det gångna året varit extra stort. En bidragande orsak har 
varit att delar av Lars-Ingvar Sörensons (tidigare mångårig ledamot av styrelsen) bibliotek har 
donerats till Minnesbiblioteket. Sortering av denna bokskatt pågår.  
 
 
Bokpaket  Broschyr  Minnesskrift 
Styrelsen har varit aktiv med att förmedla bokpaket till några föreningar och evenemang. 
Nytryck av bibliotekets minnesskrift och broschyr har också distribuerats.  
 
Studiecirkeln ”SOCIALDEMOKRATIS KA PROFILER I GÖTEBORG” som genomförs i 
Minnesbibliotekets lokaler har under året haft nio sammankomster.   
 
Märkessamlingen 
Lennart Nyberg har under året förvaltat Minnesbibliotekets fina märkessamling och viss 
förnyelse har det också blivit. 

  Slutord 
 

Bibliotekets böcker speglar väl det uppdrag som stadgarna föreskriver. 
Insikten att arbeta för goda hanteringsrutiner har stärkts. Marknadsföringen  
av Minnesbiblioteket kommer att vidareutvecklas enligt beslutsunderlag. 
 
 
 Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 
 
                                     mars 2014. 
  
……….. …………………….  ………………………….. 

 Ingemar Andersson                          Kurt Pettersson 
 

 
………………………………  ……….………………… 
Arne Olsson                             Sören Björkman

                    
                                  ………………………… 

              Lennart Nyberg 
 
 
 ...................................                              .............................. 
 Ingemar Berlin  Gunnel Thunberg 
 
 
.........................          ....................................        ............................. . 
Christina Holmqvist            Lennart Gustavsson          Bengt-Inge Bengtsson 
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