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Allmän översikt 
 

Kompetensutvecklingen och aktiviteten bland minnesbibliotekets styrelse och resursgrupp har 

varit god. Den datakunskap som inhämtats har i ökad utsträckning kommit till användning i 

praktisk handling ,främst avseende registrering av  böcker. Insikten finns idag, att registrera 

böcker är så mycket mer än kunskaper om boktitlar, den ger en ny dimension på konstruktiv 

folkbildning.  

Eva Årman har i sin roll som bibliotikarie och resursperson givit biblioteket det stöd som fört 

bibliotekets verksamheten framåt. 

 

Samtal om framtiden med biblioteket som resurs har förts, flera synpunkter om att göra 

biblioteket tillgängligare för intresserade medborgare har då framförts. 

Centrum för Arbetarkultur och Minnesbiblioteket har vid sammanträde under oktober beslutat 

att inleda ett samarbete. Formerna för detta kommer blir av den karaktären att det gagnar båda 

organisationerna.    

Längmanska kulturfonden har under året beviljat  ansökan om sökt bidrag till inköp av ny 

dator som är anpassad till modern informationsteknink. 

 

Styrelsesammanträde 

 
Styrelsen har under året genomfört sex protokollförda sammanträde. De frågor som ägnats 

stor uppmärksamhet, speciellt under hösten, är inköp av ny dator samt  kompetensutveckling 

som drivkraft och resurs. 

 

 



 

 

Verksamheten 

Aktiviteten med Halvdagskonferens och Höstträff har genomförts innevarande verksamhetsår. 

Konferensen har varit ett sätt att ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingsfrågor. Styrelsen  

markerade betydelsen av att fler känner till bibliotekets existens.  

På höstträffen medverkade Curt Carlsson och  Lars Venander. Dessa redogjorde på ett 

välbesökt möte för den hårda kamp som bedrevs för att försöka rädda tidningen Ny Tid. 

 

Den resursgrupp som kompletterar styrelsen har under hösten deltagit på de formella  

styrelsemötena, det har inneburit en förstärkning i bibliotekets sätt att arbeta. 

 

Studier. 

Eva Årman har det gångna året varlig men bestämt fördelat kunskapsinhämtandet  i 2 st, 

grupper. Eva har under hösten haft en praktikplats hos Minnesbiblioteket. 

 

Bokdonationer 

Biblioteket har det gångna året fått flera bokdonationer. Nämnas kan fd. riksdagskvinnan/ 

journalisten Lisa Mattson och riksdagsmannen/metallarbetaren Per Bergman. 

 

Framtiden 

Genom Längmanska kulturfondens bidrag till ny datautrustning har biblioteket haft stor hjälp 

från ABF genom Ralph Utbult samt Lennart Sandberg(resursperson).Dessa tappra har 

förmedlat grunderna till det kunnande som i framtiden skall användas för att biblioteket skall 

upptäckas av fler. Arbetet att etablera egen hemsida har startats. 

 

Slutord 

 

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till samtliga som medverkat till bibliotekets fina  

verksamhet. 
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