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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, 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 Törnblom, Ingemar Berlin, (Katarina Bredberg, Eduvardo Aravena, Ulrika v. Knorring 
Åke Rytterblad delvis ) 
 
Arbetsmarknadspraktik Katarina Bredberg, Ulrika v Knorring delvis under året 
 
Medlemmar – Medlemsorganisationer 
Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 62 enskilda medlemmar minskning med 1 medlem 
från 2011. Medlemsorganisationer vid årets slut var 22 st. 
 
Styrelsesammanträden / Konferensdag 
Styrelsen har genomfört sju protokollförda styrelsemöten samt Konferensdagen den 21 maj 
i Broddetorp (se nedan)samt avslutningsträff den tolfte december i Arbetarrörelsens lokaler i 
Lerum. 
 
Årsmötet 2012 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 6 mars 2012 i Infotekets lokal i Folkets Hus vid 
Järntorget. Till mötesordförande valdes Stig Hammar. Medverkande var Ann-Sofie 
Hermansson som rapporterade och informerade om Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen 
i Göteborg. Det var flera punkter om denna för Göteborg ganska nya verksamhet som gav 
mötesdeltagarna stor behållning. Ann-Sofie delade även ut en skriftlig sammanställning på 
nyligen utgivna rapporter där bland annat personer nedan medverkat. 
Anders Nilsson/Örjan Nyström, Anna Johansson, Gösta Esping-Andersen. Mötet tackade 
henne för hennes intressanta medverkan.     
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Allmän översikt 
Detta året var ännu ett år där lokalfråga var aktuell. Det handlade om att Sören Björkman 
aktiv i Minnesbibliotekets styrelse, hört att Göteborgs Partidistrikt i samband med lokalbytet 
från Heurlins plats även lämnade sin förrådslokal. Denna är belägen en halvtrappa upp från 
Minnesbiblioteket. Det blev ett byte med Göteborgs Partidistrikt som övertog 
Minnesbibliotekets förrådslokal i Järntorgskvarteret och tvärt om. 
 
Bokregistrering  
Bokregistreringen har genom Ralph Utbult organiserats så att en portabel så kallad Laptop. 
användes. Det innebär att det går att registrera böckerna vid respektive plats som blir bokens 
fasta placering i biblioteket. 
 
Bokkaféet 
Bokkaféet och Minnesbiblioteket har fört informella samtal om en möjlig framtid. 
 
 
Planeringskonferens den 21 maj i Broddetorp 
Planeringskonferensen genomfördes på historisk mark i närheten av Ekornavallen, Gudhems 
klosterkyrka och Hornborgasjön det kändes att bygden var gammal och demokratin mycket 
ung. Studiebesöket markerade att demokratin är ung och gav näring till att Arbetarrörelsens 
Minnesbibliotek har en viktig uppgift. Konferensen gav bra underlag för höstens verksamhet. 
Örjan Nyström gav en stimulerande föreläsning och guidade deltagarna och påminde om den 
kommande boken titulerad ”Jämlikhetsnormen” som han och Anders Nilsson arbetade med. 
 
Verksamheten 
Arbetsgruppernas praktiska verksamhet. 
Det ideella administrativa arbetet som genomförs av styrelse och resurspersoner har varit en 
viktig grund för gott resultat. Erfarenheterna från detta år kommer att tas tillvara. 
 
Medlemskvällen 
Medlemskvällen genomfördes  i LO- fackens lokal i Folkets Hus den 29 november. 
Medverkande var Socialdemokraternas politiske sekreterare i Göteborg, Anders Nilsson. 
Han använde sin egen och Örjan Nyströms nyskrivna bok Jämlikhetsnormen som underlag för 
kvällens föreläsning. Kvällen blev mycket uppskattad och gav flera beskrivningar av åtgärder 
som snarast måste prioriteras. 
 
 
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 
Det gångna året har biblioteket mottagit gåvor från medlemmar såväl som icke medlemmar. 
Flera av böckerna är god litteratur och kommer att stanna i biblioteket andra kommer som 
regel att förmedlas vidare genom bokpaket. Byte av förrådslokal ger en möjlighet att 
underlätta arbetet med dubletter såvälsom övrigt intressant material. 
 
Bokpaket  Broschyr  Minnesskrift 
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. Bibliotekets nytryck av minnesskriften har efter gediget arbete färdigställts 
och kommer att distribueras och användas i verksamheten.  
 
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 2013. 
  
……….. …………………….  ………………………….. 

 Ingemar Andersson  Kurt Pettersson 
 

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

                   
                                  ………………………… 

              Lennart Nyberg 
 
 
 ...................................                              .............................. 
 Sören Björkman  Sten Åke Westlund 
 
 
.........................          ....................................        ............................. . 
Christina Holmqvist            Lennart Gustavsson          Bengt-Inge Bengtsson 
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