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Styrelsens sammansättning.   
Ordinarie 

Ingemar Andersson ordförande, Lennart Nyberg vice ordförande 

Kurt Pettersson  kassör, 

Sture Lundström  sekreterare, Arne Olsson ledamot, 

Suppleanter  
Lars-Ingvar Sörenson, Christina Holmkvist, 

Lennart Gustavsson, Sten-Åke Westlund, ÅkeTörnblom. 

F.d styrelseledamoten Bengt Karlsson har avlidit under året.  

 

Revisorer 

Leif Nilsson och Hasse Lennartsson. 

 

Suppleanter 

Erik Johannesson och Erik Lundberg. 

 

Valberedning  
Valberedare, Arne Hasselgren ABF och Bernt Sabel. 

 

Resursgruppen 

Resursperson har under året varit, Lennart Sandberg, dataansvarig 

Sören Björkman, Bengt-Inge Bengtsson Katarina Bredberg (från mars månad). 
 

Biblioteksassistenter / arbetsmarknadspraktik Katarina Bredberg januari–mars, Ulrika von 

Knorring juni-december 

 

Medlemmar – Medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade biblioteket 63 enskilda medlemmar, en ökning med 1 medlem 

från 2009. Medlemsorganisationer vid årets slut var 30, 5 st fler registrerade från föregående 

år. 

 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har genomfört åtta protokollförda styrelsemöten. inklusive konferensdagen den 20 

maj. 

 

Årsmötet 2010 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 24 mars 2010 i Infotekets lokal i Folkets Hus  

vid Järntorget. Till mötesordförande valdes Stig Hammar.  

Medverkande var arbetarekommunens ordförande i Göteborg, Anna Johansson. Anna J 

redogjorde för vikten av god jobbpolitik, betydelsen av att det levande samtalet mellan 

människor inte glöms bort. Skatte – Utbildning och Bostadsfrågor berördes med insikt och 

stort engagemang.     
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Allmän översikt 
Det gångna året har  

styrelsen fört samtal om betydelsen av Minnesbibliotekets utåtriktade verksamhet,” syns och 

hörs vi inte, finns vi inte”. Temat i dessa samtal har varit; vilken information om 

Minnesbiblioteket skall vara tydlig och omfattande, vilken skall vara översiktig och 

kortfattad. 

Vad finns det att referera till som fungerat hittills, vad skall med nödvändighet nytillverkas för 

att nå skilda målgrupper. Ambitionen skall vara en väl fungerande informationsstrategi som 

gör biblioteket känt för kunskap om arbetarrörelsen allmänt och om Göteborg i synnerhet. 

  

 

Bokregistrering  

Det arbetsunderlag för bokregistrering som finns har varit grunden för korrekt bokhantering. 

Det skall inte förnekas att lite bekymmer efter flytten till våra nya lokaler dras biblioteket 

fortfarande med.  

 

Samarbete med Bokkaféet. 

Avtal mellan Minnesbiblioteket och Bokkaféet har slutits. Det innebär att delar av 

Minnesbibliotekets lokaler får användas av Bokkaféet under avtalade tider fr.o. m. 2011. 

Viss introduktionsverksamhet har pågått under året. 

 

 

 

Planeringskonferens den 20 maj i Hunnebostrand 

 

Besök på Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand inledde dagen, det fina vädret bidrog till så 

kallad kvalitetstid. Att stenhuggarna i Bohuslän blev starkt politiskt intresserade var det lätt 

att förstå. Informationen var komplett och lämnade inget i övrigt att önska. Vår grupp befann 

sig bland det stenmaterial som användes vid produktionen av såväl gatsten som till pelare och 

monument. Gruppen fick även praktisk demonstration när ett mindre stenarbete utfördes, 

informationen kompletterades med besök på en permanent utställning där foto och skulpturer 

förstärkte behållningen av detta studiebesök.  

 

 Konferensen behandlade bland annat uppgifter enligt nedan 

 

 Kunskaper om Minnesbiblioteket till nya medarbetare/resurspersoner .   

 Speciell uppmärksamhet kring befintligt info, material om Minnesbiblioteket. 

 Registerhantering  

 Katarina Bredbergs biblioteksrapport. 

 Kommande samarbete med Bokkaféet. 

 Utåtriktad verksamhet 
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Verksamheten. 
 

Arbetsgruppernas praktiska verksamhet. 

Indelning i Arbetsgrupper har under året underlättats med hjälp från bibliotekarier med 

aktivitetsstöd, arbetet med registrering och ordning och reda i biblioteket har satt tydliga spår. 

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 17 november i Infotekets lokaler i Folkets Hus på 

Järntorget och samlade ca: 25 deltagare. Petra Pauli ”forskare om och kring arbetarrörelsens 

företrädare i gången tid ” medverkade.  

Det var en mycket intresserad och nyfiken församling som tog del av Petras föreläsning som 

förmedlade en informell sida av rörelsens tidigare företrädare. Petra pekade på att det är 

ovanligt att det forskades på detta område samt att hon fann såväl brister som förtjänster hos 

dessa män. Hennes forskning visar att även arbetarrörelsens historia hade en mansdominerad 

struktur som följde samhället väl i detta avseende. Skillnad fanns i andra avseende, bland 

annat sökte inte rörelsens folk att bli företrädare inom arbetarrörelsen, man blev föreslagen till 

skilda förtroendeuppdrag eller anställningar.  

 

Jouröppet. 

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

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

som 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. Denna uppsökande verksamhet har uppskattats, på ett fåtal ställen har det varit 

svårt nå fram med kommunikationen. 

 

Märkessamlingen. 

Lennart Nyberg har under året förvaltat Minnesbibliotekets fina märkessamling. Genom en 

särskild gåva från Inge Johansson har märkessamlingen på minnesbiblioteket kompletterats. 
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Slutord 
 

Året har inneburit tre insikter.  

1. Att tagit vara på och nyttjat kunskaperna hos de två biblioteksassistenter som 

funnits anställda under största delen av året.  

2. Vikten av att starta  en plan för att bättre utveckla Minnesblioteket som resurs 

för enskilda och organisationer.  

3. Valrörelsens resultat för arbetarrörelsen i Sverige har visat att, kunskaper 

finns att hämta bland bibliotekets samlingar, denna måste tydligare 

marknadsföras och användas. 

 

 

 Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 

 

                                     mars 2011. 

  

 …………………….  ……………….. 

 Ingemar Andersson  Kurt Pettersson 

 

 

………………………  ………………… 

Arne Olsson   Sture Lundström 

 

 

         …………………… 

             Lennart Nyberg 

 

 

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

 Lars-Ingvar Sörensson  Sten Åke Westlund 

 

 

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

Christina Holmqvist            Lennart Gustavsson          Åke Törnblom 
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