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Medlemmar - Medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 70 enskilda medlemmar, en ökning med 7 

medlemmar från 2007. Medlemsorganisationer vid årets slut var 29, ingen förändring från 

föregående år , 

 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har det gångna året genomfört 9 protokollförda sammanträden.inklusive 

konferensdagen den 15 maj. 

 

Årsmötet 2008 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 26 mars 2008 i Infotekets lokaler i Folkets Hus, 

Olof Palmes Plats. Till mötesordförande valdes Stig Hammar.  

Medverkande var LO-ombudsmannen Anders Nilsson. Anders beskrev tydligt den borgerliga 

regeringens strategi och hur det slagit mot de många löntagarna. Resultatet är att flera tusen 

LO-medlemmar lämnat A-kassan samt att det finns tydliga tecken att det fackliga 

medlemstappet inom LO-familjen ökat så mycket att denna fråga kommer att särskilt 

prioriteras /åtgärdas under det innevarande året. Medlemsmötet berördes djupt av Anders 

verklighetsbeskrivning. 
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Allmän översikt 
 

2008 blev ett för styrelsen intressant och jobbigt år. Intressant att arbeta i nya lokaler och att 

ta emot många bokdonationer, där Lennart Nyberg agerat föredömligt som bibliotekets 

ambassadör vid dessa tillfällen.  Jobbigt genom att ännu en dator inkörts sedan den tidigare 

blivit förgiftad med datavirus av värsta sorten. 

Bibliotekets boksamling har känts inspirerande då det finns dokumenterat på vilket sätt 

gammal god socialdemokratisk politik givit resultat under många år. Styrelsen har även 

förmedlat bokpaket  till föreningar och äldreboende vilket uppskattats mycket av mottagarna. 

 

Bokregistrering 

Placering av böcker i hyllorna enligt det system som gäller för Minnesbiblioteket har varit 

föremål för viss analys (som tidigare verksamhetsberättelse uppmärksammat) och samtal 

inom styrelsen. Lennart Gustavsson och Christina Holmqvist kommer att följa upp dessa 

samtal samt komplettera med förslag som gör det lätt att hitta böckerna i hyllorna (HITTA 

RÄTT OCH LÄTT) såväl som i datorn. 

 

Nya lokalerna för Minnesbiblioteket 

Arbetet med att flytta in och göra sig hemmastadd i bibliotekets nya lokaler har pågått under 

det gångna året. Styrelsen såväl som medlemmar och övriga besökare har uttryckt sin 

tillfredställelse med  trivseln som nu möter besökarna. Folkets Hus har genom sina 

fastighetsskötare särskilt reparerat såväl toalett som köksutrustningen Stort tack till dessa. 

 

Verksamheten. 
Planeringskonferens den 15 maj på färjan Göteborg - Fredrikshamn T/R. 

 Styrelsen konstaterade att det pågående arbetet med nedanstående uppgifter gäller. 

 Kunskapsutveckling genom analys av nuvarande arbetsrutiner.   

 Speciell uppmärksamhet åt hanteringen som skall gälla för överexemplar. 

 Resonemang om modernisering av registerhantering. 

 Strukturera böckerna som finns i Källaren /magasinet. 

 Informationsinsatser bland ABF-personalen. 

 

ABF,s studiehems flyttning till andra lokaler har medfört att de bokhyllor som biblioteket 

placerat där tagits tillbaka till biblioteket. Dessa hyllor planeras nu för särskilda funktioner i 

Minnesbibliotekets nya lokaler. Tre nya bokhyllor är inköpta för att underlätta hanteringen 

med det praktiska arbetet. 
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Arbetsgruppernas praktiska verksamhet. 

Liksom tidigare år har styrelsen varit delad i två arbetslag, (måndags och onsdagsgruppen) 

Grupperna har tagit vara på utmaningen att placera tidigare befintliga böcker såväl som 

böcker från nya givare. Arbetet har krävt kvalificerad analys utifrån frågeställningen sysslar vi 

med rätt bokinnehåll i våra nya lokaler, kan bokhanteringen göras smidigare med bibehållen 

datahantering. Under denna” resa” är bibliotekets ambition och verklighet att ”HITTA RÄTT 

OCH LÄTT ” samt att bibliotekslokalerna förblir som de är idag under de närmaste åren. 

 

  

Medlemskvällen 

Medlemskvällen genomfördes den 24 november i Handelsanställdas lokaler i Göteborg (avd. 

24) och samlade ca: 20 deltagare. Gunilla Carlsson som tillhör denna avd, numera 

riksdagsledamot, föreläste om arbetarrörelsens kulturpolitik. Deltagarna noterade den princip 

som står för borgerlig kulturpolitik/värderingar med tydliga markeringar som till exempel, 

införandet av entréavgifter på museer, som vi inom socialdemokraterna inte ställer upp på. 

Gunilla pekade på värdet av att ideella insatser är viktiga för att hålla kulturen levande och 

informerade om flera exempel på intressanta varianter av detsamma. 

 

 

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

Kvällarna har varit utmärkta tillfällen tillfördjupad bekantskap med dagsläget i biblioteket. 

 

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 god klass och vissa rariteter har 

kunnat noteras. Flera av böckerna är  god skönlitteratur och kommer att stanna i biblioteket 

andra kommer som regel att förmedlas vidare genom bokpaket. 
 

Bokpaket  

Styrelsen har varit aktiv med att förmedla bokpaket till några föreningar. Det gångna året har 

även inkluderat bokpaket till äldreboende i Göteborg med omnejd. 

 
Märkessamlingen. 

Bibliotekets synnerligen representativa märkessamling har även det gångna året 

kompletterats. 
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Slutord 
Utmaningen » positivt med nya lokaler » har varit rätt. Arbetsglädjen har varit påtaglig 

insatserna inspirerande, det goda resultatet kommer att visas under kommande år.  

Det gångna året har samhällets politik vart uppmärksammad och uppmärksammats av gäster i 

biblioteket, såväl som samtal som fört inom styrelsen.Den vänliga gemenskap som är signum 

för folkbildningen har i hög grad medverkat till breda diskussitioner som givit stimulans för 

arbetet med en rättvis politik för de många människorna. 

 

Nedanstående frågeställningar har varit levande. 

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 ? 

 

Styrelsens ambition, med de nya bibliotekslokalerna: 

 HITTA  RÄTT OCH LÄTT 

 

 

Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 

 

                                     Mars 2009. 
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 ...................................                              .............................. 

 Lars-Ingvar Sörensson  Lasse Pettersson 

 

 

.........................          ....................................        ............................. . 

Christina Holmqvist            Bengt Karlsson          Åke Törnblom 
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