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Resursgruppen 

Resursperson har under året varit, Lennart Gustavsson, Åke Rytteblad, Eva Nilsson                                    

Gunnel Thunberg 

 

Medlemmar – Medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade Minnesbiblioteket 86 enskilda betalande medlemmar, en 

ökning med 11 medlemmar från 2014. Medlemsorganisationer vid årets slut var 21 st.  

 

 

 

Styrelsesammanträden Konferensdag och Årsavslutning 

Styrelsen har genomfört sju protokollförda styrelsemöten samt Konferensdagen den 20 maj i 

Varberg. Höstplaneringen genomfördes  den 14 december i Minnesbibliotekets lokaler. 

 

Årsmötet 2015 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 18 mars 2015 i Byggnads utbildningslokaler i 

Folkets Hus. Till mötesordförande valdes Sten Östlund. Medverkande var kommunalrådet för 

kultur i Göteborg Mariya Voyvodova. 

Mariya höll ett mycket engagerat anförande som väckte många frågor och diskussionsinlägg.   

       

      

                                                                     

                                  1. 



Allmän översikt 
Minnesbiblioteket har under året firat tjugoårsjubileum. Styrelsens analys av verksamheten 

visar att stadgarnas krav varit den ledstjärna som vi rättat oss efter. De nya stadgarna har 

också förtydligas och godkänts på vedertaget sätt. 

Den ideella andan att arbeta består, och har i någon mån utvecklats. Exemplet studiecirklar i 

Bibliotekets regi har också fungerat som rekrytering av nya medlemmar till biblioteket.                

Möte med PRO-distriktet i Göteborg har lagt grunden för ökat littertursamarbete med de 

enskilda PRO-föreningarna i distriktet. 

Arbetarrörelsens märken har praktiskt hanterats med ny exponering inom lokalerna. Skriftlig 

dokumentation har fått ökat utrymme som uppskattas av besökande i lokalerna och bidragit 

till höjd status för Minnesbiblioteket. 

Marknadsföringen av verksamheten har genomförts inom ramen som de möjligheter som 

finns utan anställd personal de senaste åren. ABF–Göteborg är och har varit ett aktivt stöd. 

 

Kontakter med ABF- Göteborg 

Under året har Minnesbiblioteket haft löpande information och kontakt med ABF, 

sammanträde med Gunnar Westerling och Ralph Utbult har skingrat osäkerhet i lokalfrågan.  

Frågor som främst oroat har varit om planerna kring nytt Hotellbygge i FOLKETS HUS-

området och hur det skulle påverka verksamheten i Biblioteket. Från styrelsen hoppas vi få ha 

kvar de nuvarande lokalerna av flera skäl.  

Vid avtackning av Gunnar Westerling i samband med att han slutat på ABF gavs tillfälle att 

visa uppskattning för honom och hans ledning av ABF-Göteborg.                                                        

Den nya ombudsmannen Conny Persson, har varit inbjuden under december månad till M-B,s 

planeringskonferens. Vid tillfället fick styrelsen möjlighet att beskriva de goda relationer som 

varit och är med ABF Göteborg. Mötet med Conny Persson gav bra underlag även för 

kommande samarbete. 

 

Minnesbibliotekets studiecirkel 

Som en viktig del i medlemsvården och möjligheten att skaffa nya medlemmar till biblioteket 

har studiecirkelverksamheten fortsatt. Grunden för presentationer av ”månadens bok” har 

planerats och kommer att presenteras under kommande år. 

 

Planeringskonferens på Hotell Gästis och Hotell Havanna i Varberg den 20 maj. 

Träffen hade ägaren Lasse Diding som informatör. Besöket gav möjlighet till studier och 

information om de skilda hotellen såväl som Jan Myrdals bibliotek. Vi fick uppleva de 

faciliteter som denne antikapitalist med stort intresse och engagemang byggt. Det var också 

uppskattade kulturgärningar av bestående karaktär som styrelsen fick ta del genom 

Myrdalsbibliotekets bokhantering.                                                                                                                             

 

Arbetsgrupperna 

 Mådagsgruppen har som tidigare år prioriterarat boksortering efter de regler som gäller i 

Minnesbiblioteket. Gruppen har även hanterat löpande ärenden. Många bokpaket har genom 

prioriterat arbete fördelas till föreningar, vissa böcker har även kompletterat M-B. 

Onsdagsgruppen har följt upp registrering av bibliotekets bokskatt efter devisen «  rätt bok 

på rätt plats « vilket är ett pågående tidskrävande arbete.  Stort engagemang har också ägnats 

åt pågående cirkelverksamheten.Bibliotekets resurspersoner har med stort engagemang gjort 

ett gott arbete i båda grupperna. 

 
 

  2. 



 

 

                                                                                                                                        

Medlemskvällen den 11 november 

Medlemskvällen i LO-fackens nya lokal i F-Hus hade underrubriken” höstens höjdare”.         

Temat för kvällen var att väcka tankar att nå ut till fler medborgare i Göteborgs stadsdelar och 

därmed bryta ökande kunskapsklyftor och stärka demokratin.  

 På denna träff informerade Birgitta Nesterud om det framgångsrika arbetet med att starta en 

ROMSK folkhögskola i Göteborg.  

Arne Olsson beskrev historiskt motstånd för demokrati i Världen och Sverige samt kyrkans 

roll i vissa skeden. Han framhöll också betydelsen av att etablera fler Folkhögskolor ute i 

stadsdelarna. Sören Björkman och Åke Rytteblad förmedlade livsberättelser från Göteborg. 

Eva Nilsson och Lena Sännström var ledare för mötets sånger.  

 

Öppen verksamhet 

Bibliotekslokalerna har under året ställts till förfogande för aktiviteter som berör 

Minnesbibliotekets medlemmar. Vid dessa tillfällen har det funnits med någon eller flera 

styrelseledamöter. Exempel på sådan grupp. Hanteringen av märken. Gamla medlemmars 

politiska studier, Möten med politiska profiler. Bibliotekets böcker  har vid flera av dessa 

tillfällen varit ett stöd. 

 

        

 

Gåvor och bokdonationer 

Bokdonationer till biblioteket har också under 2015varit extra stort. Hantering av gåvorna 

följer de regler som gäller. 

 

 

Bokpaket  Broschyr  Minnesskrift 

Styrelsen har varit aktiv med att förmedla bokpaket till några föreningar och evenemang. 

Nytryck av bibliotekets minnesskrift och broschyr har också distribuerats.  

 

Studiecirkeln ”SOCIALDEMOKRATISKA PROFILER I GÖTEBORG” som genomförs i 

Minnesbibliotekets lokaler. Studierna har varit en positiv breddning av verksamheten inom 

Minnesbiblioteket. Planer för framtiden håller på att utarbetas.   

 

 

Minnesbibliotekets Märkessamling 

 Ove Theliander har kompletterat märkessamlingen med ett antal internationella märken. 

Denna del av verksamheten fortsätter att bjuda på intressanta och även ekonomiskt värdefulla 

alster. Lennart Nyberg har tillsamman med Ove väckt frågan om ett eget märke med 

Minnesbibliotekets identitet. Styrelsen kommer att behandla frågan som helhet under 

kommande år. Märken har även presenterats på Seniormässan i socialdemokraternas monter 

och rönt stor uppmärksamhet. 
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Slutord 

 

 Styrelsen har under året färdigställt de nya nya stadgar som speglar Minnesbibliotekets 

verksamhet. Det redaktionella arbetet har pågått under en tid,  färdigställandet – tryckningen 

har ombesörgts av Ralph Utbulth.  

 

Styrelsen noterar att oron ute i världen ökar. De böcker som Minnesbiblioteket förvaltar kan 

ge kunskaper till många fler, nya såväl som etablerade samhällsmedborgare. Kunskaper för 

frihet och demokrati är ju de kärnvärden som M B. förvaltar. Genom bibliotekets aktiva 

arbete behövs sedan en längre tid en resursperson, på del eller heltid, sköter det administrativa 

arbetet och därmed underlättar att hantera de kärnvärden som är Minnesbibliotekets signum. 

  

 Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 

 

 

 

 

                                                       mars 2016. 

  

……….. …………………….  ………………………….. 

 Ingemar Andersson                          Kurt Pettersson 

 

 

………………………………  ……….………………… 

Arne Olsson                             Sören Björkman

                    

                                  ………………………… 

              Lennart Nyberg 

 

 

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

 Christina Holmqvist  Ralph Utbult 

 

....................................                  …………………      ………………… 

  Bengt-Inge Bengtsson           Mats Hallberg   Ingemar Berlin          
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