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Medlemmar - Medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 65 enskilda medlemmar, föregående år 61. 

Medlemsorganisationer innevarande år 29, föregående år 28, 

Biblioteket har registrerat 4 nya medlemmar 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har det gångna året genomfört 5 protokollförda sammanträden. 

 

Årsmötet 2007. 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 21 mars 2007 i LO-fackens lokaler i Folkets Hus, 

Olof Palmes Plats. Till mötesordförande valdes Stig Hammar.   

Medverkande var Gunnar Larsson, idrottsföreträdare och f.d. politiker. 

Gunnar informerade om idrotten som folkrörelse och hävdade att rätt skött är idrotten en 

skolning i demokratiska spelregler. Han redogjorde för de erfarenheter som medverkat till att 

flera klubbar tagit till sig idéerna med att både ha en bredd och en topp i verksamheten och 

vårda helheten. Gunnar menade det finns ingen rivalitet mellan att vara aktiv inom politik och 

övrig föreningsverksamhet samt utöva idrott på den nivå som den enskilde känner är rätt.  

Gunnars medverkan blev ett mycket uppskattad. 
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Allmän översikt 
 

Året 2007 förverkligade den borgerliga regeringen i Sverige, sin politik som skapar 

ökade klyftor mellan fattiga och rika i Sverige. De som har skall få mer! 

Vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitik, minskad ersättning och fördyrad A-kassa, är 

några av de mest tydliga försämringar för den enskilde. Detta tillsammans med minskat 

stöd i välfärden ger nu även negativa effekter på stödet till folkbildningen. 

 

Bokregister 

Arbetet med att förnya bibliotekets datahantering för bokregistrering har under året varit 

föremål för analys. Utvärderingen är vilande och kommer att hanteras efter flyttningen till de 

nya lokalerna.( se nedanstående stycke) 

 

Lokalfrågan för Minnesbiblioteket 

Verksamhetsberättelsen för 2006 beskriver den aktivitet som styrelsen haft under senare tid 

där medlemmarna och styrelsen pekat på behovet av större och mer ändamålsenliga lokaler 

för Minnesbiblioteket. Lokalfrågan väcktes åter under hösten. Denna gång av ABF (Gunnar 

Westerling) som informerade om den ombyggnad som Folkets Hus genomgår, detta på grund 

av att Byggnads avdelning 12, flyttar tillbaka till Folkets Hus inom snar tid. 

 

Minnesbibliotekets styrelse gjorde en uppgörelse med ABF och Folkets Hus, vilken innebar 

att biblioteket flyttas till f.d. Musikernas expeditionslokaler i Folkets Hus med adress, 

Heurlins Plats 9. Lokalerna som efter ombyggnad, i skrivande stund, genomgår en anpassning 

till de behov som ett litet men naggande gott Minnesbibliotek behöver. Flytten som i allt 

väsentligt genomförts genom gott samarbete med berörda parter, har naturligtvis ställt extra 

stora krav på ideella insatser från styrelsen. De kommande åren räknar styrelsen med att de 

nya lokalerna även skall ge stimulans i det fortsatta arbetet.  

 

Verksamheten. 
Planeringskonferens den 17 maj Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn. 

Planeringskonferensen kom att värdera det arbetsmönster som pågår:  

 

            Frågor som ägnas särskild uppmärksamhet 

 Viss kunskapsutveckling genom analys av nuvarande arbetsrutiner.   

 Speciell uppmärksamhet åt är hanteringen som skall gälla för överexemplar. 

 Resonemang om modernisering av registerhantering. 

 Strukturera böckerna som finns i Källaren /magasinet. 

 Informationsinsatser bland ABF-personalen. 

 

 

Bokhyllan i på studiehemmet. 

Etablering av 3 st, bokhyllor med Minnesbibliotekets böcker genomfördes på studiehemmet. 

Verksamheten blev inte utvecklad enligt den plan som förelåg. Folkets Hus och ABF,s 

omdisponering av studiehemmets lokaler innebar att bokhyllorna flyttades till 

Minnesbibliotekets nya lokaler. Frågan om ”bokhyllefilial” är ännu inte avslutad. 
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Medlemskvällen 

Medlemskvällen genomfördes den 21 november i Arbetarrörelsens Infotek och hade något 

färre deltagare än planerat. Lokalen med sin trivsamma  atmosfär uppskattades även denna 

medlemskväll.  

Bengt Tengroth medverkade under ämnet Beslutfattande inom Näringslivet och Samhället. 

Bengt fängslade stundtals åhörarna med sina erfarenheter som förmedlades. Kvällen 

betraktades som en högtidsstund bland flera av de närvarande.  

 

 

Kompetensutveckling. 

Styrelsen har det gångna året genom sitt praktiska arbete med bland annat flyttningen till nya 

lokalen fått nya erfarenheter. En ordentlig lägesbeskrivning kommer att vara till gagn i det 

fortsatta arbetet i Minnesbiblioteket. 

 

Jouröppet.Minnesbiblioteket har under året varit jouröppet i en kväll i veckan under våren. 

 

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 varit aktiv med att förmedla bokpaket till några föreningar under året. 

 

 
 

Märkessamlingen. 

Bibliotekets synnerligen representativa märkessamling har även det gångna året 

kompletterats. 
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Slutord 
Under den tid som biblioteket funnits har skilda lokaler använts för verksamheten, nu har 

ytterligare ett lokalbyte förverkligats. Det kommer att bli en utmaning för medlemmar och 

styrelse att sprida kunskap om var de nya lokalerna finns och vilka möjligheter det nbjuder. 

Arbetet att hålla de tidlösa demokratiska idealen levande, ställer även tidlösa frågor.  

 

Vad har vi lärt oss av erfarenheterna? 

Hur når vi bäst ut med informaton om biblioteket ?  

Skall vi göra speciella målinriktade informationer ? 

Idéer och vägval för framtiden ? 

Hur får vi nya medlemmar ? 

 

« 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. » 

Stycket ovan är taget ur tidigare års verksamhetsberättelse. 

 

Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 

 

                                     Mars 2008. 
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 Ingemar Andersson  Kurt Pettersson 
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