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Verksamhetsberättelse 2011. 

 
Styrelsens sammansättning.   
Ordinarie 
Ingemar Andersson ordförande, Lennart Nyberg vice ordförande 
Kurt Pettersson  kassör, 
Sture Lundström  sekreterare, Arne Olsson ledamot, 
Suppleanter  
Sören Björkman, Christina Holmkvist, 
Lennart Gustavsson, Sten-Åke Westlund, ÅkeTörnblom. 
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, Lennart Sandberg, 
Bengt-Inge Bengtsson, Katarina Bredberg. Ulrika v. Knorring 
 
Arbetsmarknadspraktik Katarina Bredberg junli-december,  
 
Medlemmar – Medlemsorganisationer 
Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 63 enskilda medlemmar, en ökning med 2 
medlemmar från 2010. Medlemsorganisationer vid årets slut var 29, 1 st mer än från 
föregående verksamhetsår år. 
 
Styrelsesammanträden / Konferensdag 
Styrelsen har genomfört åtta protokollförda styrelsemöten samt Konferensdagen den 18 maj 
i Varberg(se nedan) 
 
 
Årsmötet 2011 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 30 mars 2011 i Infotekets lokal i Folkets Hus  
vid Järntorget. Till mötesordförande valdes Stig Hammar. Medverkande var LO-medarbetaren 
och Politikern Eva Nilsson. Eva pekade på betydelsen av att det egna engagemanget kopplas 
till vardagens frågor så folk känner igen orättvisorna med den borgerliga politiken.  
Hon redogjorde också för spännande och intressanta händelser ur sitt rika liv i arbetarrörelsen.
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Allmän översikt 
Det gångna året har samtal förts om värdet av att hitta oss på nätet, vara en kunskapsbank  
vars innehåll är lätt att nå. Informationssamhället är en tillgång, det förutsätter att vi är en 
tydlig del i detta och levererar information för kunskap. Arbetet med bibliotekets hemsida har 
därför varit angeläget såväl som att ha ordning i biblioteket.  
 
Bokregistrering  
Med tillfällig personalförstärkning och bibliotekets resurspersoner har en tydligare instruktion 
för bokregistreringen framställts. Denna kommer att underlätta bokhanteringen såväl som 
registrering av böcker. 
 
Bokkaféet 
Bokkaféet och Minnesbiblioteket har prövat att samarbeta det gångna året, erfarenheterna 
tyder på att ett fortsatt stöd för varandra. 
 
 
Planeringskonferens den 18 maj i Varberg 
Denna gång riktade intresset in sig på växelverkan från Varbergs arbetarekommun (genom 
Janna) och ABF Varberg, Dagen bjöd på information om hur arbetarrörelsen lokalt 
mobiliserar för att behålla underlagen för en solidarisk politik. 
Janna framhöll också att det fanns stort intresse från Varbergs Arbetarekommun att samla 
erfarenheter från Minnesbiblioteket i Göteborg, då intresse finns för att bilda ett likvärdigt 
bibliotek i Varberg. Det alltid lika intressanta Varbergs Fästning besöktes också där vi än en 
gång fick bekanta oss med lokalerna som rymmer skatter från Arbetarrörelsen i form av 
märken och annan intressant dokumentation. 
 
 
Verksamheten 
Arbetsgruppernas praktiska verksamhet. 
Det ideella administrativa arbetet som genomförs av styrelse och resurspersoner har varit en 
viktig grund för gott resultat. Erfarenheter detta år kommer att tas tillvara. 
Medlemskvällen 
Medlemskvällen genomfördes den 30 november i LO fackens lokaler i Folkets Hus på 
Järntorget och samlade ca: 25 deltagare. Jörgen Linder var föredragande i ämnet 
”Arbetarrörelsen under hundra år”  
Det var en mycket intresserad och nyfiken församling som tog del av denna föreläsning.  
Jörgen gjorde en rapsodisk djupdykning hur samhället såg ut mellan 1600 till och med 1800-
talet. Det var avslöjande hur det borgerliga samhället med hjälp av den tidens makthavare  
hållit de många människorna i lidande och fattigdom. Kampen för ett bättre samhälle gav 
resultat genom arbetarrörelsens idéer och åtgärder de sista hundra åren. Föredragningen blev 
mycket uppskattad.   
 
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. 
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Gåvor och bokdonationer 
Det gångna året har biblioteket mottagit gåvor från medlemmar såväl som icke medlemmar. 
Året har inneburit att bibliotekets gåvor även detta år varit av blandad klass Flera av böckerna 
är god litteratur och kommer att stanna i biblioteket andra kommer som regel att förmedlas 
vidare genom bokpaket. En samlad serie av en bok för alla har varit angelägen att behålla. 
 
Bokpaket och Broschyr 
Styrelsen har varit aktiv med att förmedla bokpaket till några föreningar. Denna uppsökande 
verksamhet har uppskattats i detta sammanhang, såväl som förmedlandet av broschyren av 
Minnesbiblioteket. 
 
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. 
 
 
 Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 
 
                                     mars 2011. 
  
……….. …………………….  ………………………….. 

 Ingemar Andersson  Kurt Pettersson 
 

 
………………………………  ……….………………… 
Arne Olsson   Sture Lundström 

                   
                                  ………………………… 

              Lennart Nyberg 
 
 
 ...................................                              .............................. 
 Sören Björkman  Sten Åke Westlund 
 
 
.........................          ....................................        ............................. . 
Christina Holmqvist            Lennart Gustavsson          Åke Törnblom 
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