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Medlemmar - Medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 64 enskilda medlemmar, en minskning med 6 

medlemmar från 2008. Medlemsorganisationer vid årets slut var 2 8, minskning med 1 från 

föregående år , 

 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har det gångna året genomfört 9 protokollförda sammanträden.inklusive 

konferensdagen den 13 maj. 

 

Årsmötet 2009 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 16 mars 2009 i Handels avd 24 konferens lokal i 

Järntorgskvarteret. Till mötesordförande valdes Stig Hammar.  

Medverkande var f.d. riksdagsmannen, ministern m.m. Sven Hulterström. Sven redogjorde för 

den skillnad i praktisk politik som den borgerliga regeringen genomför vilken innebär att ett 

privilegiesamhälle håller på att byggas som främst gagnar folk med de ”feta plånböckerna” . 
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Allmän översikt 
Arbetet med bibliotekets böcker och handlingar har prioriterats. Att hitta enkla och klara 

rutiner har varit viktigt. Begreppet ”hitta rätt och lätt i biblioteket” har varit ledstjärna, dessa 

åtgärder har positivt påverkat resultat såväl som arbetsglädje. 

Vid några tillfällen har vi kontaktats från skilda institutioner och enskilda för att ta del av de 

resurser och informationer som finns.  

Samtal har även förts kring det faktum att bibliotekets dokumentation, utifrån arbetarrörelsens 

värderingar, kan och bör vara en aktiv resurs i valrörelsen 2010. 

 

  

 

Bokregistrering och de nya lokalerna  

Med de nya lokalerna har den egna kritiska granskningen inneburit att bibliotekets hela 

bokvolym kommer att granskas. Årets bokdonationer som vi tidigare haft dubbletter av har 

ägnats särskild uppmärksamhet. Källarmagasinet har varit i behov av strukturering. 

Där har gjorts extra arbetsinsatser och är nu överskådligt och har ökat möjligheterna att 

förvalta kommande bokdonationer. 

 

 

Planeringskonferens den 13 maj i Husqvarna Museum 

Styrelsen behandlade uppgifter enligt nedan 

 

 Kunskap genom nuvarande arbetsrutiner.   

 Speciell uppmärksamhet för överexemplar. 

 Registerhantering och kontroll 

 Strukturera böckerna som finns i Källaren /magasinet. 

 Informationsinsatser bland ABF-personalen. 

 Utåtriktad verksamhet 

       

 

Husqvarna museet gav en guidad rundvandring, denna bjöd på många intressanta upptäckter. 

Produkter och maskiner för tillverkning av allt från motorcyklar till skilda vapen. Betydelsen 

av hur man exponerar de skilda produkterna manade till eftertanke, där fanns mycket att lära 

och besöket passade väl med konferensens syfte. 
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Verksamheten 
Arbetsgruppernas praktiska verksamhet. 

Styrelsen indelning i Arbetsgrupper har varit den arbetsform som visat sig ”hålla måttet ”  

Även detta år det har inneburit mycket uppföljningsarbete samt ställt krav på koordination 

av att det som finns i hyllorna också skall finnas i datorn och vice versa. 

  

Medlemskvällen 

Medlemskvällen genomfördes den 30 november i Infotekets lokaler i Folkets Hus på 

Järntorget och samlade ca: 25 deltagare. Göran Johansson ”Göteborgs starke man ” 

medverkade.  

Göran ägnade i sitt anförande mest tid åt, den vanliga människan, samt fenomenet att vi alla 

måste bli sedda för den som vi är ur positiv mening. Han refererade till upplevelser i hans 

närhet, påpekade också att högteknologin inte får fara fram så brutalt så att vi människor 

tappar bort varandra. Göran betonade att arbetarrörelsens stora resurs är att människorna 

umgås och att verkligheten inte får ersättas av umgänge endast via datorer. Många intressanta 

inlägg noterades denna kväll som brukligt också avslutades med boklotteri. 

 

Jouröppet. 

Minnesbiblioteket har under året varit jouröppet i en kväll i veckan  från oktober till april. 

Kvällarna har varit utmärkta tillfällen till fördjupad bekantskap med dagsläget i biblioteket 

men alltför ofta saknat besök. 

 

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 noterats. Flera av böckerna är god litteratur 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 och ett antal 

äldreboende. Noterat att det emellanåt varit svårt med kommunikationen  med några 

äldreboende 

 

Märkessamlingen. 

Bibliotekets synnerligen representativa märkessamling har även det gångna året 

kompletterats. Idag upplevs denna som ett mycket spännande komplement till biblioteket. 

Lennart Nyberg som är den i styrelsen som bevakar denna del särskilt och skall ges en extra 

eloge för detta fina arbete. 

 

Personalresurs till Minnesbiblioteket. 
Minnesbiblioteket har anställt Katarina Bredberg med sex månaders aktivitetsstöd. 

mellan den 17 oktober 2009 till den 17 april 2010. Detta har inneburit en effektivisering av 

administration och bokhantering såväl som bättre ordning i lokalerna. 
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Slutord 
 

Styrelsen vill tacka för det stöd och det intresse som  

visats biblioteket på skilda sätt. 

Förtroendet att förvalta det ökade antalet skrifter och böcker 

(ca:7000 st, idag)styrker tron på att det skrivna ordet måste 

bevaras och har sin självklara plats i Minnesbiblioteket. 

Kampen för demokratin kommer alltid att behövas. 

Verktygen finns bland annat i vårt bibliotek, där arbetarrörelsens  

bragder finns på pränt. Dessa kan behöva återupptäckas som  

inspiration för kommande valrörelse. 

 

Verba volant, littera skripta mane.  

Talat ord förgår, skrivet består. 
 

Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 

 

                                     mars 2010. 
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