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Resursgruppen 
Resursperson har under året varit, Lennart Gustavsson, Åke Rytteblad, Gunnel Thunberg                              

Medlemmar – Medlemsorganisationer 
Vid verksamhetsårets slut hade Minnesbiblioteket 85 enskilda betalande medlemmar, 
Medlemsorganisationer vid årets slut var 19 st.  

Styrelsesammanträden Konferensdag och Årsavslutning 
Styrelsen har genomfört sju protokollförda styrelsemöten samt Konferensdagen den 10 juni 
2016 i Emigrantmuseet i Göteborg. Vårplaneringen 2017 genomfördes  den 14 december i 
Minnesbibliotekets lokaler. 

Årsmötet 2016 
Minnesbiblioteket genomförde årsmötet den 16 mars 2016 i ABF,s lokaler i Folkets Hus.  
Till mötesordförande valdes Reza Talebi, han medverkade även som kunskapsförmedlare med 
engagerad föreläsning om invandrare med särskild betoning på frågor som berör Islam. 
Mycket information fångade medlemmarnas intresse och väckte frågor och diskussionsinlägg. 
Föreläsningen bidrog till kunskaper som hjälpte till att få ”pusselbitarna” på plats varför det 
finns konflikter i världen.                                                                       
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Allmän översikt 
Minnesbiblioteket har under året haft fokus bland annat på att utveckla den utåtriktade 
verksamheten. Det som framstått som en allt viktigare är att knyta en person till den 
administrativa verksamheten inom biblioteket. Frågan har inte kunnat lösas under 
verksamhetsåret, styrelsen hoppas inom en snar framtid hitta möjligheter att klara denna 
resursbrist. 
Hantering av arbetarrörelsens märken har under året utvecklats genom att Ove Theliander 
med stöd av styrelsen dokumenterat och iordningställt befintliga såväl som nya märken. 
Minnesbiblioteket har också ställt sig bakom tillverkning och utgivande av ett eget märke. 
Detta beslut som kan betraktas som en manifestation på långt aktivt och uppskattat arbete 
inom Minnesbiblioteket. Märket kommer att erbjudas skilda medverkande och stödpersoner 
förutom bibliotekets medlemmar.   
Minnesbibliotekets styrelse och medlemmar har varit stöd till ABF,s centrala demokrati-
satsning,” ORDET FRITT” som genomfördes under  juni månad på Eriksbergsområdet. 

Kontakter med ABF- Göteborg 
 Under året har Minnesbiblioteket haft kontakter med ABF- Göteborgs nya ombudsman  
Conny Pettersson, bland annat med frågan om resurshjälp till biblioteket. Den situation som 
ABF- Göteborg befinner sig i gör att denna fråga får komma in i ett senare skede. 

Minnesbibliotekets studiecirkel 
Som en viktig del i medlemsvården och möjligheten att skaffa nya medlemmar till biblioteket 
har studiecirkelverksamheten med skilda böcker och teman fortsatt. Grunden för 
presentationer av ”månadens bok” har hanterats enligt särskild plan. 

Studie-planeringskonferens på Emigrantmuseet i Göteborg och Göteborgs Museum. 
Minnesbibliotekets styrelse fick inspiration för kommande verksamhet i rubricerade 
konferens. Fokus för konferensen var, kommande verksamhet med intresse för frågor kring 
migration. Hur lära sig hantera resurser för kultur som hittar vägar till nyanlända invandrare 
och flyktingar i Göteborg. Styrelsen arbetar för ett utvecklat samarbete med emigrantmuseet 
efter denna träff. 

Arbetsgrupperna 
 Måndagsgruppen har som tidigare år prioriterarat boksortering efter de regler som gäller i 
Minnesbiblioteket. Gruppen har även hanterat löpande ärenden.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, som 
nämnts, åt pågående cirkelverksamhet.Bibliotekets resurspersoner har med stort engagemang 
gjort ett gott arbete i båda grupperna. 
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Medlemskvällen den 23 november 
Medlemskvällen genomfördes i ABF,s lokal i F-Hus. ABF- Göteborgs nya ombudsman Conny 
Pettersson presenterade sig med idéer och erfarenheter från hans rika liv inom folkbildningen. 
Temat för kvällen var och blev att väcka gamla och nya tankar för att nå ut till fler 
medborgare i Göteborg med omnejd. Conny poängterade att det statliga kulturbidraget som 
studieförbunden i Sverige slåss om måste bevakas och aktivt förtjänas så det inte missbrukas. 

Öppen verksamhet 
Bibliotekslokalerna har under året, liksom tidigare år, 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 2016 varit omfattande. Hantering av gåvorna 
följer de regler som gäller. Den nya förrådslokalen har under året fått omfattande förvaring av 
böcker som donerats av både nya och tidigare givare. Det har varit en god arbetsinsats att 
hålla ordning på böcker och vara sträng i bedömningen så att reglerna för bokhantering följs. 

Bokpaket Broschyr Minnesskrift 
Styrelsen har varit aktiv med att förmedla bokpaket till några föreningar och evenemang. 
Bibliotekets nya märke har i viss utsträckning distribuerats.  

Studiecirkeln i onsdagsgruppen:  Exempel på böcker som varit underlag i cirkelstudierna,  
Krokängsparken. Göteborgs Arbetareförening 150 år jubileet (författare: Gösta Carlsson) 
GÖRAN JOHANSSON en färgstark visionär. BENGT TENGROTH arbetargrabben som blev 
direktör (författare: Mats Wångersjö) 
  

Minnesbibliotekets Märkessamling 
 Ove Theliander har kompletterat märkessamlingen. Verksamheten fortsätter och kan nu visa 
upp flera intressanta och även ekonomiskt värdefulla alster. Styrelsen har efter utredning 
beställt eget märke med texten VERBA VOLANT. Som rapporterats ovan distribueras detta 
enligt särskild överenskommelse.  
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Slutord 

Under året har den administrativa delen förstärkts med en ny dator, som så mycket annat i vår 
omvärld kommer allt mer av bibliotekets innehåll behöva säkra och genomförbara rutiner och 
arbetssätt.För framtiden kommer vi att kunna hanter alltmer information via datorn detta 
kommer även att gälla informationen om Minnesbibliotekets märkessamling.                                

Styrelsen noterar att oron ute i världen fortfarande 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, som 
sköter det administrativa arbetet och därmed underlättar att hantera de kärnvärden som är 
Minnesbibliotekets signum. Det nätverk som biblioteket tillsammans med medlemmar och 
entusiaster har skall ses som resurser för aktiviteter att nå nya medlemmar. 

  
 Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för granskning. 
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