
 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens sammansättning 

   
Ordinarie 

Sören Björkman ordförande, Arne Olsson vice ordförande, Kurt Pettersson kassör,  

Åsa Fröberg sekreterare, Ingemar Berlin ledamot, Christina Holmqvist ledamot,  

Ralph Utbult ledamot och IT- ansvarig.   

 

Suppleanter  
Lena Sällström, Peter Persson och Lennart Nyberg. 

 

Revisorer 

Leif Nilsson och Torbjörn Rigemar. 

Revisorsuppleanter 

Eive Andersson och Sten Magnusson. 

 

Valberedning  

Arne Hasselgren och Lennart Alverå. 

 

Resursgruppen 

Resurspersoner har under året varit Ingemar Andersson, Lennart Gustavsson, Lasse Sällström, Ove 

Theliander, Annis Berntsson och Anita Edman. 
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Medlemmar – medlemsorganisationer 

Vid verksamhetsårets slut hade Minnesbiblioteket 100 enskilda medlemmar och 20 

medlemsorganisationer. 

 

Styrelsesammanträden, konferensdag och årsavslutning.      

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Den 17 juni hade vi ett kombinerat styrelsemöte 

och studiebesök hos Lasse Diding i Varberg, som bjöd på en mycket intressant föreläsning om sin 

uppväxt, sitt bokintresse, sitt politiska intresse och sin verksamhet som entreprenör och hotellägare. 

Efter rundvandringen hemma hos Lasse begav vi oss till Jan Myrdals bibliotek, där vi också 

vandrade runt och även fick tillfälle att träffa Jan Myrdal. På Hotell Havanna åt vi sedan lunch och 

avslutade dagen med vårt styrelsemöte. 

 

                                
  Lasse Diding och Jan Myrdahl           Lasse Diding och delar av styrelsen 

 

Den 16 december hade vi vårt planeringsmöte inför våren och avslutade mötet med en gemensam 

lunch på restaurang Trappan. 

 

Årsmötet 2019 

Den 18 mars genomfördes vårt årsmöte i ABF:s lokaler i Folkets Hus. Mötet besöktes av ca 30 

personer. Inbjuden gäst var Ann-Sofie Hermansson som talade under rubriken 

Så bygger vi ett jämlikt Göteborg! Eftersom Ann-Sofie redan lämnat sitt uppdrag som gruppledare 

för socialdemokraterna i Göteborg kom hennes anförande att mera handla om hennes väg in i 

politiken och det fackliga arbetet och hennes syn på politiken idag och i framtiden. Hon framhöll att 

vi behöver prata mera om ”det goda arbetet” och ett jämlikt samhälle. Det går bra för Göteborg men 

skillnaden i medellivslängd och inkomster är slående mellan t.ex. Bergsjön och Långedrag. Vi 

måste få bukt med de parallella strukturer som växer upp i våra förorter och hon rekommenderade 

oss att bl.a. läsa Klanen av Per Bringemar och Johan Lundberg. 

Samarbete med ABF 

Minnesbiblioteket har ett mycket gott samarbete med ABF Göteborg som hjälper oss med lokaler 

både för biblioteket och möteslokaler och också låter oss disponera Ralph Utbult som resurs när det 

gäller bl.a. IT. 

 

 

 

Minnesbibliotekets diskussionsklubb 

Diskussionsklubben har under hösten återupptagit sin aktivitet i form av en studiecirkel utifrån Arne 

Hasselgrens bok om Folkets Hus. Efter årsskiftet fortsatte diskussionsklubben vid två tillfällen om 

Folkets Hus för att sedan tillsammans läsa och diskutera boken om Sven Hulterström. 

 

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 
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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.  

 

Bokregistret 

Vårt nuvarande system för bokregistrering är ganska föråldrat och är inte kompatibelt med vår 

hemsida. Vi håller därför på att byta system till bibliotekssystemet Koha, som bland annat används 

av Universitetsbiblioteket i Göteborg. En arbetsgrupp arbetar med att förbereda implementeringen 

av det nya systemet. 

 

Medlemskvällen den 12 november 

Till medlemskvällen, som ägde rum på AFIG (Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg), hade vi 

bjudit in Jonas Attenius, nytillträdd gruppledare för (S) kommunfullmäktigegrupp i Göteborg. Jonas 

var tyvärr tvungen att med mycket kort varsel lämna återbud på grund av ett nyinsatt 

fullmäktigemöte om den kommunala budgeten.  

I stället fick vi träffa Arne Hasselgren, som i slutet av september haft sitt boksläpp av Folkets Hus i 

Göteborg - en särskild historia. Vi fick en mycket spännande och intressant redogörelse över 

Folkets Hus historia alltifrån den första Arbetareföreningen 1850 - Göteborgs första Folkets Hus på 

Skanstorget i slutet av 1800-talet - Arbetareföreningens hus på Järntorget 1909 - till dagens Folkets 

Hus som stod färdigt 1952. Det blev många frågor till Arne och en bra diskussion och kvällen 

slutade med att flera av mötesdeltagarna anmälde sig till en studiecirkel om boken. 

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. 

       

Gåvor och bokdonationer 

Under året har vi fått bokdonationer från bl.a. Kerstin Billmark, Bernt Sabel, Gudrun Eriksson och 

Jan-Åke Johansson. 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. En ny märkestavla är uppsatt i biblioteket, Finlandstavlan som fått många nya 

märken, bl.a. Vappumerkki (Första majmärken) från Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP).  

På märkeshemsidan finns nu häften för nerladdning om Arbeiderpartiets 1. Mai-merker och om 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) vappumerkki. I Sverige finns det flera böcker om 

vilka Första majmärken som utkommit, i Norge och Finland finns det inga skrivna böcker om 

Första majmärken.  

Av Minnesbibliotekets 19 märkestavlor har de flesta märkestavlor kompletterats med något nytt 

märke under 2019, samlingen har nu 3 148 märken från 49 länder. Samtliga märken finns 

dokumenterade på märkeshemsidan märke för märke och idag sätter vi bara in märken i samlingen 

från Sverige och våra nordiska grannländer.  

https://ambmarkessamling.files.wordpress.com/2020/01/finland-och-island-rad-2-5-2.pdf
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Under året har Minnesbiblioteket haft flera besök som har varit nyfikna på märkessamlingen och 

Minnesbiblioteket. Många av besökarna har ansökt om medlemskap i Minnesbiblioteket och även 

andra intresserade märkessamlare runt om i landet. 

Länk till märkeshemsidan finns på Minnesbibliotekets hemsida under menyn, Märken. 

 

Hemsidan 

Minnesbiblioteket har en egen hemsida, som vi efter bästa förmåga försöker hålla uppdaterad. 

Adressen är; https://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. 

När det gäller Månadens bok och Månadens historielektion har presentationerna varit ganska 

sporadiska det sista året.  Det är dock 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 även i år 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. 

Diskussionsklubben har efter ett uppehåll startat på nytt under hösten. Vår ambition är att fortsätta 

med diskussionsklubben under 2020 och det är välkommet att komma med uppslag om intressanta 

teman.  

 

            Styrelsen överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för granskning. 

                                                 

          Göteborg i februari 2020 

 

   

Sören Björkman Kurt Pettersson Arne Olsson   Åsa Fröberg  

 

                                             

Christina Holmqvist   Ralph Utbult  Ingemar Berlin 

 

                                                                                                  

Lennart Nyberg                   Lena Sällström                    Peter Persson                  


