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Styrelsens sammansättning.   
Ordinarie 
Ingemar Andersson ordförande, Lennart Nyberg vice ordförande, 
Kurt Pettersson kassör, Sören Björkman sekreterare, Arne Olsson ledamot, 
 Christina Holmqvist ledamot, Ralph Utbult IT- ansvarig.   
 
Suppleanter  
Ingemar Berlin,  
Gunnel Thunberg, Bengt-Inge Bengtsson. 
 
Lars Ingvar Sörensson hedersstyrelseledmot. 
 
Revisorer 
Leif Nilsson och Hasse Lennartsson(1 jan.- 30okt.) 
 
Suppleanter 
Erik Johannesson och Erik Lundberg. 
 
Valberedning  
Valberedare, Arne Hasselgren ABF och Bernt Sabel. 
 
Resursgruppen 
Resursperson har under året varit, Lennart Gustavsson och Åke Rytterblad.                                  
Eudvardo Aravena har delvis kunnat medverka, Sture Lundström har varit kontaktad kring 
bibliotekets verksamhet. 
 
 
Medlemmar – Medlemsorganisationer  OBS kontroll skall göras innan original! 
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 9 juni i 
Göteborg nyrestaurerade Stadsbibliotek samt planeringssträff den 15 december i 
Minnesbibliotekets lokaler. 
 
Årsmötet 2014 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 18 mars 2014 i LO-fackens lokaler i Folkets Hus 
vid Järntorget. Till mötesordförande valdes Stig Hammar. Medverkande var kommunalrådet 
och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Anneli Hultéhn. Anneli blickade över den 
politiska situationen i Sverige och pekade bland annat på de faror för demokratin som ett lågt 
valdeltagande medför. Berörde infrastrukturfrågorna i Göteborg som helhet och de bekymmer 
som finns om man inte lyckas att lyfta frågorna från trängselskatt till att det handlar om en 
viktig storskalig framtidssatsning för Göteborg med omnejd. 
      1. 



      
                                                                     
                               
Allmän översikt 
 
Bibliotekslokalerna har varit väl använda under året, korta avstånd mellan 
(nya)förrådslokalen och bibliotekslokalen har medfört bättre möjlighet att sortera böckerna 
och placera dessa på rätt ställe. Många bokdonatorer och mycket nya böcker har medfört att 
sorteringen (grovsorteringen om man så vill) har prioriterats. Intresset bland arbetsgrupperna 
att göra rätt arbetsuppgifter har styrt prioriteringen. Det gångna året har tydligt visat; utan 
förstärkning av en motsvarande heltidstjänst i biblioteket hinner styrelsen inte med det 
omfattande totala arbetet med Minnesbiblioteket. Eudvardo Aravena har endast delvis kunnat 
utnyttjas som resursperson, hans tjänster har varit till nytta för arbetarrörelsen i annan 
ordning.                          
 
Kontakter med ABF- Göteborg 
Under året har Minnesbiblioteket kontaktat ABF genom bland annat sammanträde med 
Gunnar Westerling som är väl insatt i hur framtiden ser ut för Minnesbiblioteket och delar 
styrelsens verklighetsbeskrivning. 
 
Minnesbibliotekets studiecirkel 
Som en viktig del i medlemsvården och möjligheten att skaffa nya medlemmar till biblioteket 
har den första delen av studiecirkeln ”Socialdemokratiska profiler i Göteborg” slutförts.  
 
Hasse Lennartsson avliden. 
En av Minnesbibliotekets ordinarie revisorer har under årets sista del avlidit. Från styrelsen 
var Ingemar Andersson närvarande vid begravningen. 
 
Planeringskonferens på Göteborgs Stadsbibliotek och Stadsteater den 9 juni. 
En ambitiös planeringskonferens genomfördes i Stadsbibliotekets nyrenoverade lokaler. Det 
var en intressant upplevelse att känna att gott förändringsarbete ger så goda ”vibbar”. 
Konferensen prioriterade nedanstående frågor: Tjugoårsjubileum . Hur jobba vidarere med 
studiecirkeln. Expeditionen - bemanning - praktikplats. Ny skrivning av M-b,s stadgar –
arbetsgrupp utsågs. IT-utveckling.                                                                                                                                
Dagen avslutades med ett intressant besök i Stadsteaterns skilda lokaliteter som också gav 
insikt i underlaget för egentillverkad rekvisita. 
 
Arbetsgrupperna 
Den löpande verksamheten i arbetsgrupperna har följt arbetsordningen, prioritering av 
boksortering samt placering av böcker enligt den skriftliga instruktion som gäller. I första 
skedet har böcker som varit lämpade till  bokpaket placerats i tomkassar för  gåvor till skilda 
organisationer och verksamheter. Viss klassificering av böcker har kunnat genomföras direkt 
från det nya förrådet genom att använda den portabla datorn. Detta arbetssätt kommer iökad 
omfattnig att användas då detta är möjligt.     
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Medlemskvällen den 26 november 
Medlemskvällen genomfördes i LO-Fackens nyrenoverade lokal i sjunde våningen med Arne 
Hasselgren som medverkande. Arne redogjorde för underlaget till sin nyskrivna bok 
SERBIEN – ett land i förändring. Frågor som berördes; Hur kunde ett ordnat samhälle på 
kort tid omvandlas till samhälle med mer eller mindre kaos? 
Hur kunde krig utbryta strax efter demokrati med fria val införts?                                                        
Aftonen bjöd på flera spännande frågeställningar och svar, där författaren var den naturlige 
svaranden. Många intresserade deltagare bidrog till att det blev en minnesrik kväll där det 
också gavs möjlighet att köpa boken. 
 
Jouröppet 
Minnesbiblioteket har under året varit jouröppet en kväll i veckan från oktober till april. 
Styrelsen har efter de senaste årens kvällsmöten frågat sig om denna tid kan användas för 
biblioteket på ett bättre sätt. Frågan kommer att behandelas inför kommande planering och 
styrelsemöte. 
        
 
Gåvor och bokdonationer 
Bokdonationer till biblioteket har också 2014 varit extra stort. Hantering av donationerna 
följer de regler som gäller. 
 
 
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 ”SOCIALDEMOKRATISKA PROFILER I GÖTEBORG” som genomförs i 
Minnesbibliotekets lokaler. Studierna har varit en positiv breddning av verksamheten inom 
Minnesbiblioteket. Planer för framtiden håller på att utarbetas.   
 
 
Minnesbibliotekets Märkessamling 
Lennart Nyberg har under året samarbetat med Ove Theliander som erbjuder sina kunskaper 
och tjänster för att ge en översiktig och vederhäftig bild av de skilda märken som 
Minnesbiblioteket har. Märkessamlingen kan därmed förmedla den kulturgärning som bland 
annat en nästan komplett förstamajmärkessamling innebär. Detta omfattande arbete kommer 
att vara ett av de intressanta inslag som skall redovisas på det kommande årsmötet.                      
Ove T. och Lennart N.s omfattande arbete på helt ideell basis får betecknas som unikt varför 
det finns anledning att styrelsen uppmärksammar detta särskilt. 
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Slutord 

 
 Styrelsen har under året arbetat med förslag till nya stadgar som speglar Minnesbibliotekets 
verksamhet enligt tidigare årsmötesbeslut.Det redaktionella arbetet har pågått under senaste 
halvåret. Det är också med stolthet vi ser fram mot kommande årsmöte med markering på 
tjugo årsjubileum 2015. Det är ju genom hårt frivilligt arbete, gott humör och trivsel som vår 
viktiga kulturgärning åstadkommits. Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg skall vara 
en bra kunskapskälla genom god och lätthanterlig bokhantering även för framtiden.  

  
 Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 
 
 
 
 
                                                       mars 2015. 
  
……….. …………………….  ………………………….. 

 Ingemar Andersson                          Kurt Pettersson 
 

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

                    
                                  ………………………… 

              Lennart Nyberg 
 
 
 ...................................                              .............................. 
 Christina Holmqvist  Ralph Utbult 
 
....................................                  …………………      ………………… 
  Bengt-Inge Bengtsson           Gunnel Thunberg   Ingemar Berlin          
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