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Medlemmar - Medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 62 enskilda medlemmar och  

 28 medlemsorganisationer.  

 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har det gångna året genomfört 6 protokollförda sammanträden. 

 

Årsmötet 2006. 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 29 mars 2006 i LO-fackens lokaler i Folkets Hus, 

Olof Palmes Plats. Till mötesordförande valdes Lennart Sandberg.   

Mötet behandlade ämnet ”Mediesituationen i Sverige” som flera av föreningens medlemmar 

upplevde obalanserad. Aktuella frågeställningar var anknutna kring de borgerliga partiernas 

överlägsenhet inom media i allmänhet och TV och dagspress i synnerhet.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

 
      1. 



Allmän översikt 
 

Året 2006 präglades av den skarpa motsättning mellan borgerlig politik och den folkets 

poltik som arbetarrörelsen står för.  
Lättillgängligare bokregister. 

Verksamheter som läsning av böcker och skrifter skall naturligt kopplas ihop med 

folkbildning. Minnesbibliotekets roll kan här bli tydligare så att bibliotekets bokskatt blir känd 

av alltfler inom såväl som utanför arbetarrörelsen. 

Styrelsen arbetar på att föra över nuvarande bokregister på ett dataprogram med register som 

är lätt att nå för de flesta intresserade, detta arbete kommer att fortsätta. 

 

Lokalfrågan för Minnesbiblioteket 

Den lokalförändring som aviserades genom Metalls och Industrifackens sammanslagning 

(som skulle beröra Minnesbibliotekets lokaler) blev inte verklighet. IF Metall flyttade över sin 

administrativa verksamhet till andra lokaler i Folkets Hus än vad som planerats i första skedet.  

 

Minnesbliotekets lokaler är inte lättillgängliga och tillräckligt rymliga. Styrelsen ser inte att 

den av egen kraft kan påskynda en utvidgning av lokalerna. Kontakter som tagits med ABF- 

Göteborg visar att frågan skall hållas under uppsikt. Med en borgerlig regering kan det vara 

klokast att behandla lokalfrågan så att man inte drar på sig dryga lokalkostnader. Styrelsen 

kommer att titta på möjligheterna med fortsatt ”Bokhylleverksamhet vid flera av ABF,s 

studiecirkelcentra”.  

 

Verksamheten. 
Studiebesök på Inovatum i Trollhättan. 

Året kom att präglas av ett antal frågeställningar som behandlade bibliotekets förnyelse. 

Styrelsen använde halvdagskonferensen den 17 maj till besök i Trollhättans  utställnings och 

utbildningsanläggningen Innovatum. Besöket syftade till att inspirera  mentalt vad som kan 

göras med ett litet bibliotek kopplat till ett arkiv. 

Konkreta frågeställningar som kom att behandlas var i grunden att genomlysa Vad vill 

styrelsen med Minnesbiblioteket ( inom ramen för befintliga stadgar) 

Vårens samtal; att göra biblioteket känt genom att bedriva viss biblioteksverksamhet via 

bokhylla på möjliga platser, gavs stort utrymme. 

Förslag på en bokhylla i Folkets Hus Studiehemmet blev den fråga som kom att ägnas den 

största uppmärksamheten. 

 

Bokhyllan i på studiehemmet. 

Minnesbiblioteket har efter förankringsprocess med ABF,s ombudsman och flera berörda 

ABF-are startat upp en boklåne och bokservice inriktad på verksamheten på studiehemmet. 

Tanken är att verksamheten skall locka till kontakt mellan studiefolk och hyllans böcker på ett 

generöst sätt. Vissa av böckerna kan lånas enligt specificerat lånemönster andra böcker kan 

betraktas som möjliga att behålla för den enskilde. 
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Medlemskvällen 

Medlemskvällen genomfördes den 30 november i Arbetarrörelsens Infotek och hade god 

uppslutning. Lokalen erbjöd en fin atmosfär och uppskattades för bland annat sin 

lättillgänglighet. Sören Mannheimer medverkade under ämnet Politikens villkor förr och nu. 

Sören gjorde en analys av politikens anpassning till det moderna samhällets krav på 

omedelbar kommunikation med medborgare och väljare/sympatisörer. Ämnet såväl som 

medverkandet blev mycket uppskattat.   

 

 

Data / kompetensutveckling Styrelsens ledamöter har under ledning av Lennart Sandberg  

under våren nyttjat möjligheten att förkovra sin datakunnighet. 

 

Jouröppet. Det har under året varit jouröppet i biblioteket en kväll i veckan,vår och höst. 

Verksamheten visar ambitionen från biblioteket att detta kan nås på kvällstid en gång per 

vecka.. 

 

Gåvor och bokdonationer 
Det gångna året har biblioteket mottagit gåvor från medlemmar såväl som icke medlemmar 

Det har kännts bra att flera kvalitetsböcker genom bibliotekets verksamhet har placerats i 

hyllor med förhoppning om en framtida uppgift. Böcker som ej passar in i biblioteket har 

kunnat förmedlas till bokpaket alternativt annat.  

 
 

Bokpaket  
Styrelsen har det gångna året delat ut ett antal bokpaket till skilda föreningar såväl som  

egna arrangemang. Paketen har innehållit böcker som vi haft flera dubbletter av och varit ett 

uppskattat inslag i mötesverksamheten. 

 

Besök 
Biblioteket har haft besök av Bengt Göransson f.d. kulturminister och mannen som invigde 

biblioteket vid dess start 1995. Bengt uttryckte glädje över att biblioteket hållit stilen och 

arbetat väl efter den linje som stadgarna fastställt. 

I samband med att biblioteket hade Sören Mannheimer som medverkande på medlemskvällen 

den 30 november, fick bibliotekslokalerna ett besök av Sören. Det gladde styrelsen speciellt 

då Sören donerat en del litteratur som nu gavs tillfälle att visas donatorn. 

 

Märkessamlingen. 

Bibliotekets synnerligen representativa märkessamling har även det gångna året kompletterats 

med ett antal hedervärda märken. 
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Slutord 
Arbetet att hålla de tidlösa demokratiska idealen levande kan följas genom flera av 

bibliotekets dokument. Den nyligen framröstade borgerliga valsegern kommer att påminna 

oss om varför arbetarrörelsens idéer och vägval är så viktiga. 

Minnesbibliotekets litteratur kan bidraga till den kunskap och den medvetenhet som krävs för 

att avslöja vad de borgerliga partierna ,även historiskt, står för. Från styrelsen vill vi uppmana 

bibliotekets besökare att hämta inspiration för den kommande kampen för ett Sverige som 

ställer solidariteten i samhället i centrum. 

Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 

 

Mars 2007. 
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