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Styrelsens sammansättning. 

Ordinarie 
Sören Björkman ordförande, Arne Olsson vice ordförande, 
Kurt Pettersson kassör, Ingemar Berlin sekreterare, Lennart Nyberg ledamot, 
Christina Holmqvist ledamot, Ralph Utbult ledamot och IT- ansvarig.   

Suppleanter  
Bengt-Inge Bengtsson, Lena Sällström och Peter Persson 

Revisorer 
Leif Nilsson och Torbjörn Rigemar 

Revisorsuppleanter 
Eive Andersson och Lars Sällström 

Valberedning 
Arne Hasselgren och Lennart Alverå. 

Resursgruppen 
Resurspersoner har under året varit Ingemar Andersson, Lennart Gustavsson,  Åke Rytteblad, Lasse 
Sällström och Gunnel Thunberg.  

Personal  
Åsa Fröberg har sedan september 2017 arbetsprövat på Minnesbiblioteket och har främst varit 
sysselsatt med registrering av inkomna böcker. Hon har gjort en mycket värdefull arbetsinsats och 
stöttat både måndagsgruppen och onsdagsgruppen i deras arbete med att sortera inkomna böcker. 
Åsa slutade sin arbetsprövning i juni, men har fortsatt att deltaga i onsdagsgruppens arbete. Åsa har 
också fungerat som sekretare vid styrelsens sammanträden under året. 

Medlemmar – medlemsorganisationer 
Vid verksamhetsårets slut hade Minnesbiblioteket 93 enskilda medlemmar och 19 
medlemsorganisationer. 

Styrelsesammanträden, konferensdag och årsavslutning.      
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Den 19 juni hade vi ett kombinerat 
styrelsemöte och studiebesök på Onsala Båtmuseum. Vi fick se både museets basutställning 
samt den särskilda utställningen om Lars Gathenhjelm.  
Den 17 december hade vi vårt planeringsmöte inför våren och avslutade mötet med en 
gemensam lunch på restaurang Trappan. 



Årsmötet 2018 
Den 21 mars genomfördes vårt årsmöte i ABF:s lokaler i Folkets Hus. Mötet besöktes av ca 30 
personer. Inbjuden gäst var Johan Lönnroth som talade om Det frihetliga spåret i svensk 
arbetarrörelse.  
                                                                                                             
Samarbete med ABF 
Minnesbiblioteket har ett mycket gott samarbete med ABF Göteborg. ABF hjälper oss med hyran 
för våra lokaler och låter oss också disponera Ralph Utbult som resurs när det gäller bl.a. IT. Vi får 
också disponera ABF:s konferensrum i samband med våra medlemsmöten. 

Minnesbibliotekets diskussionsklubb 
Som en viktig del i medlemsvården och möjligheten att skaffa nya medlemmar till biblioteket har vi 
under några år haft en studiecirkelverksamheten i form av en diskussionsklubb. I år har vi endast 
haft tre diskussionsklubbstillfällen.  
Under våren träffade vi Hans Olsson, som i olika befattningar under mer än 30 år arbetat i 
Göteborgs kommun. Vid det första tillfället den 7 mars berättade Hans om sina erfarenheter som 
politisk sekretare och som tjänsteman på Stadskansliet och vid det andra tillfället den 4 april 
berättade han om Stadens bolag - till vilken nytta. 
Den 30 maj besöktes vi av Evert Svensson, som berättade om sitt liv i politiken som bl.a 
riksdagsledamot i 34 år. Han hade nyss givit ut sina memoarer med titeln Mitt namn är Evert. 
Folkvald med förtroende.  
Evert har också varit ordförande för Broderskapsrörelsen och varit mycket engagerad i 
internationella frågor.  
Under hösten har vi inte haft några träffar med diskussionsklubben men hoppas kunna fortsätta med 
några träffar under 2019. 

Arbetsgrupperna 
Måndagsgruppen har främst ägnat sig åt att ta hand om och sortera inkomna bokgåvor. Böckerna 
har sorterats i vad som skall behållas och registreras samt vad som skall lämnas ut som bokgåvor till 
olika föreningar eller lämnas till Myrorna alternativt kasseras. Måndagsgruppen har främst ansvar 
för vårt förråd en halvtrappa upp. 
Onsdagsgruppen har främst ansvar för registrering av de böcker som bedöms tillhöra vårt 
intresseområde. Onsdagsgruppen har också gått igenom våra bokhyllor för att rensa ut och 
avregistrera de böcker som inte skall tillhöra minnesbiblioteket.  
Båda grupperna har bestått av såväl styrelseledamöter som resurspersoner.  

Medlemskvällen 
Den 14 november träffades vi i ABF:s lunchrum för att lyssna till och diskutera med Ulf Bjereld, 
professor i statskunskap och tillika ordförande för Tro och Solidaritet. Ulf talade under rubriken: 
Vad kan socialdemokraterna lära av valresultatet. Ulf presenterade den nya GAL - TAN-skalan 
som kompletterar den gamla höger-vänsterskalan. 
Han framhöll att socialdemokraterna förlorade den politiska dagordningen. Det var ett misstag att 
alltför länge diskutera brott och straff och migration i stället för att lyfta upp välfärdsfrågorna, som 
är våra starka frågor.  



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 en eller flera 
styrelseledamöter. 
Sveriges Television har lånat böcker och prydnadsföremål från Minnesbiblioteket i samband med 
inspelningen av tredje delen av TV-serien Vår tid är nu. Dessa skall användas för att på ett tidsenligt 
sätt möblera Olof Palmes tjänsterum. 
       
Gåvor och bokdonationer 
Under året har vi fått  bokdonationer från bl.a Hans Olsson, Rune Jungen, Birger Hassel, Bernt 
Sabel och från Anders Nilssons och Sören Mannheimers dödsbon. Vårt förråd en halvtrappa upp är 
nu ganska välfyllt och det är en stor utmaning för oss att sortera och att registrera de böcker vi skall 
behålla. De böcker som inte ligger inom vårt ämnesområde eller är dubbletter försöker vi skänka 
bort till olika organisationer. 

Minnesbibliotekets märkessamling 
  
Ove Theliander har lagt ner ett stort arbete med att dokumentera Minnesbibliotekets 
märkessamling. Alla våra märken finns utlagda på märkeshemsidan med beskrivning av varje 
enskilt märke, länk till märkeshemsidan finns på Minnesbibliotekets hemsida under menyn Märken. 
På Minnesbiblioteket finns en läsplatta som hjälp för att hitta beskrivning över våra olika märken, 
märkessamlingen har under året passerat 3 000 märken. 
Märkessamlingen har under året fått två stora märkesgåvor, danska märken från Christer Möller i 
Eldsberga och norska märken från Jens Otto Havdal från Melhus i Norge. Vi har en mycket 
komplett norsk Första majmärkessamling bestående av Första majmärkena 1925, 1936, 1946 – 
1964, 1966 – 2018. 
 I den svenska Socialdemokratiska Första majmärkessamlingen saknas endast 1894, 1895 och 1897, 
i år har vi kompletterat med original märket från 1911 samt årets Första majmärke 2018. 
Vänsterns förstamajmärken finns samtliga utgivna märken från 1942 i Minnesbibliotekets 
märkessamling. 
Första majmärken finns från flera länder i samlingen t.ex. Danmark, Finland, Island, Portugal, 
Polen, Tyskland och Österrike. 
Bland övriga nya märken kan nämnas, Tre Lejon KF Göteborg 1927, 
Apotekstjänstemannaförbundets förtjänstmärke och Svenska frisörarbetareförbundets hedersnål i 18 
karats guld, stämplad M9 = 1962.


 


Hemsidan 
Minnesbiblioteket har en egen hemsida, som vi efter bästa förmåga försöker hålla uppdaterad. 
Adressen är: minnesbiblioteket.se 
Förutom sedvanlig information om vår förening har vi också en ambition att lägga ut artiklar om 
Månadens bok, Månadens historielektion och Månadens märke.  
Ove Theliander har ansvar för Månadens märke, som presenteras med bild och en utförlig 
beskrivning av märkets tillkomst. 



Månadens historielektion har presenterats av Pelle Berglund och Johan Lönnroth, men sedan 
augusti har vi inte haft någon historielektion.  
Även när det gäller Månadens bok har vi saknat artiklar sedan april. Det är vår ambition att fortsätta 
att presentera böcker och historielektioner på hemsidan och här vill vi passa på att uppmana 
intresserade medlemmar att bidra med artiklar. 

Slutord 

Styrelsen kan se tillbaka på ett intressant och innehållsrikt år där vi mottagit många bokdonationer. 
Mycket av årets arbete har bestått i att sortera ut och avregistrera en del icke relevanta böcker samt 
att förbereda plats i hyllorna för de böcker som väntar på att registreras. 
Även under våren hade vi administrativ hjälp av Åsa Fröberg som arbetstränat hos oss. Åsa har 
efter avslutad arbetsträning fortsatt att deltaga som resursperson och varit till stor nytta genom den 
kunskap hon har om vårt bibliotek. Diskussionsklubben har haft några träffar under våren, men 
under hösten har det varit ett uppehåll. Vår ambition är att fortsätta med diskussionsklubben under 
2019 och det är välkommet att komma med uppslag om intressanta teman.  
Inför kommande verksamhetsår kan vi återigen se fram emot en spännande valrörelse när det gäller 
val till Europaparlamentet. 

 Styrelsen överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för granskning. 

Göteborg i februari 2019 

……….. ……………………. ………………………….. 
Sören Björkman Kurt Pettersson 

……………………………… ……….………………… 
Arne Olsson Ingemar Berlin 

………………………… 
              Lennart Nyberg 

................................... .............................. 
Christina Holmqvist Ralph Utbult 

.................................... …………………     ………………… 
  Bengt-Inge Bengtsson         Lena Sällström Peter Persson          


