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Allmänt
Styrelsen har under året arbeta fram en ny stadga för föreningen och en strategi för åren
2017-2022. Det har varit arbetsdrygt men givande att få gå på djupet med föreningens
syfte och verksamhet. I de diskussioner som vi har fört har medlemsvärvningens betydelse
och föreningens synlighet lyfts fram flera gånger. Det är glädjande att se att vi under året
har fått fler medlemmar än på länge och att Bibban vid flera tillfällen fått
uppmärksammats för sitt förnyade utseende och innehåll.
Styrelsen
Föreningens ärenden sköts av en styrelse bestående av en ordförande plus sex ordinarie
medlemmar och sex suppleanter, varav tre representerar södra Finland och tre
Österbotten. Föreningens styrelse för år 2017 valdes vid höstmötet 23.9.2016 och hade
följande sammansättning:
Ordförande
Karolina Zilliacus, bibliotekschef
Pargas stadsbibliotek
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Sektionen för södra Finland
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ordinarie medlemmar

suppleanter

Helena Andersson
servicechef
Esbo stadsbibliotek

Martin Ginström
bibliotekarie
Svenska litteratursällskapet i Finland

Malin Hollmén
servicechef
Sibbo kommunbibliotek

Eva Höglund
bibliotekarie
Åbo Akademis bibliotek

Lisa Strömsholm
barnbibliotekarie
Raseborgs stadsbibliotek

Ylva Larsdotter
bibliotekarie
Arbis bibliotek

ordinarie medlemmar

suppleanter

Kristine Bärdén
biblioteksfunktionär
Stadsbiblioteket i Närpes

Åsa Broo
projektkoordinator
Fredrikabiblioteken

Maria Kronqvist-Berg
bibliotekschef
Malax kommunbibliotek

Nina Åbrandt
biblioteksfunktionär
Kronoby kommunbibliotek

Helena Österblad
biblioteksfunktionär
Malax kommunbibliotek

Lotta Karlström
bibliotekarie
Nykarleby stadsbibliotek

En del av styrelsen för år 2017 tillsammans med kommande styrelsemedlemmar på årets
sista möte den 8.12
Styrelsens konstituerande möte hölls den 27.1. Till ny viceordförande valdes Lisa
Strömsholm, till sekreterare Helena Andersson, som kassör fortsätter Maria KronqvistBerg, som medlemsansvarig valdes Kristine Bärdén.
Under året sammanträdde styrelsen sju gånger, sex gånger fysiskt och en gång per Skype. I
årets sista styrelsemöte 8.12 deltog även några från den tillträdande styrelsen. De nya
styrelsemedlemmarna introducerades i föreningsarbetet och det gångna årets verksamhet
utvärderades samtidigt som kommande års verksamhet planerades.
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Sektionen för Österbotten
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Styrelsen har under året arbetat med ett förslag på stadgeändring. Den nya stadgan
godkändes på höstmötet och registrerades och godkändes av Patent- och registerstyrelsen
enligt beslut den 22.11.2017. Ändringarna i stadgan innebär att södra- och österbottniska
sektionerna slopas och att styrelsen består av 8-10 personer som alla är ordinarie
medlemmar. Ändringen innebär också att föreningen ordnar enbart ett årsmöte per år.
Årsmötet ordnas mellan januari och juni. Årsmötet ordnas i samband med Finlands
svenska biblioteksdagar som därmed flyttar från hösten till våren/försommaren. Vi tror
att den nya stadgan för med sig en mer lätthanterlig förening med mindre byråkrati.
Tanken med en styrelse med färre och enbart ordinarie medlemmar är att alla kan få en
specifik uppgift. Vi önskar på detta sätt effektivera och utveckla arbetet inom styrelsen
samt förenkla värvningen av nya styrelsemedlemmar.
Styrelsen har under året jobbat med att ta fram en strategi för föreningen för åren 20172022. I strategin definieras föreningens verksamhetsidé: Föreningens syfte är att bevaka
och främja biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i
Finland. De strategiska målen för föreningen är att: bevaka de svensk- och tvåspråkiga
bibliotekens intressen, synliggöra föreningen, främja gemenskap mellan medlemmarna,
utveckla styrelsens interna arbete. Strategin presenterades och godkändes på höstmötet.
Ordförande deltog i Svenska studieförbundets Ordförandedag den 7.10
Kassören informerade om föreningens verksamhet på den alumnidag som ordnades av
institutionen för informationsvetenskap vid Åbo Akademi den 2.2.
Sektionerna
De tre ordinarie styrelsemedlemmarna och suppleanterna från södra Finland leder
sektionen för södra Finland. De tre ordinarie medlemmarna och suppleanterna från
Österbotten leder sektionen för Österbotten.
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På det konstituerande mötet den 27.1 valdes Lisa Strömsholm till ordförande för
sektionen och till sekreterare valdes Martin Ginström. I samband med bokmässan i
Helsingfors 27.10 ordnade sektionen en medlemsträff i Svenska litteratursällskapets
monter.
Sektionen för Österbotten
Sektionen konstituerade sig den 18.1.2017. Kristine Bärdén valdes till ordförande och
Maria Kronqvist-Berg till sekreterare. Sektionen stod för arrangemanget kring Finlands
svenska biblioteksdagar.
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Finlands svenska biblioteksdagar
I år ordnades Finlands svenska biblioteksdagar i Närpes den 14-15.9. Temat för dagarna
var Samarbete-Tillsammans.
Föreläsarna detta år var: Rauha Maarno (Suomen Kirjastoseura), Karin Linder (Svensk
biblioteksförening), Maria Vesterlund (Umeå stadsbibliotek), Ilkka Mäkinen (Tammerfors
universitet) och Lena Sågfors (Vasa stadsbibliotek).
Övriga talare var: Beatrice Villman (Larsmo huvudbibliotek), Christina Flemming
(Tritonia), Malin Hollmén (Sibbo bibliotek) samt Susanne Ahlroth
(Regionförvaltningsverket).
Författargäster var Stina Wirsén och Sara Razai.
Under middagen delades priset för Årets biblioteksbok ut och för kvällsunderhållningen
stod Rickard Eklund som ackompanjerades av Emma Strömbäck.
Ca 60 personer deltog i biblioteksdagarna.
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Intressebevakning
Finlands biblioteksförening lät i samarbete med föreningen göra utredningen Bibliotekens
ekonomiska effekter (Kirjastojen taloudelliset vaikutukset) som utfördes av Oxford
Research Oy. Utredningen är publicerad på svenska och finska. Rapporten lyfte bl.a.
fram att biblioteken med små medel kan förebygga utslagning. Föreningen skickade ut ett
pressmeddelande om rapporten när den gavs ut i juni. I september skrev föreningen en
insändare till de finlandssvenska tidningarna om rapporten. Insändaren publicerades i ÅU
14.9, i Vasabladet, Hufvudstadsbladet, Österbottens Tidning och Västra Nyland 15.9 och
även i åländska tidningar. Inför årskonferensen trycktes det upp ett antal exemplar som
delades ut.
Rapporten presenterades och diskuterades på biblioteksdagarna i Närpes.
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Föreningen deltog i kampanjen För biblioteket! under kommunalvalet. Kampanjen
arrangerades av Minerva, samarbetsorgan för de biblioteksfackliga organisationerna och
biblioteksföreningarna, som föreningen är med i.
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Tidningen Bibban
Medlemstidningen Bibban har utvecklats och förbättrats under åren. Styrelsen beslöt att
utöka satsningen på den och fortsätta erbjuda den till medlemmar men också aktivt arbeta
med den som ett viktigt marknadsföringsmaterial och språkrör för vad som händer på
biblioteken runt om i landet men också utanför Finland. Ett led i satsningen var att
anställa en frilansjournalist som chefredaktör för tidningen, i stället för att uppdraget
sköts av någon av styrelsemedlemmarna. På styrelsemötet den 24.3 valdes journalist
Pamela Friström till uppdraget. I redaktionsrådet satt Ylva Larsdotter, Malin Hollmén och
Lisa Strömsholm. Som ansvarig utgivare fungerade föreningens ordförande.
Redaktionsrådet och chefredaktör har haft regelbundna möten för att planera innehållet.

Informationsverksamhet
Föreningens har främst använt e-postlistor för att informera om sin verksamhet. Ett
medlemsbrev skickades ut med kallelsen till höstmötet och information om förslaget till
stadgeändring. Allmän information om föreningens verksamhet marknadsfördes också i
fackkalender på biblioteken.fi.
Föreningen har använt sin webbsida, facebook-, instagram- och twitterkonto för att
informera om och marknadsföra föreningens verksamhet.
Föreningen har under året beställt tygväskor, pennor och klistermärken med föreningens
logo.
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Tidningen utkom planenligt med tre nummer under året. Teman var Tillsammas/Finland
100 år, Demokrati och ett utan specifikt tema. Heidi Jylhä, Solid media fortsatte att göra
layout. Förutom att Bibban sändes till föreningens medlemmar, fanns den tillgänglig på
föreningens webbplats och sändes till övriga prenumeranter och samarbetspartners,
medverkade och aktörer inom biblioteksbranschen.
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Föreningens pris
I samband med biblioteksdagarna tillkännagavs föreningens pris för Årets biblioteksbok.
Priset gick till Hanna Lundströms poesibok Rassel prassel puss med illustrationer av Maija
Hurme. Motiveringen till priset var att boken används flitigt i bibliotekens
babypoesigrupper och andra grupper som besöker biblioteket. I år var det medlemmarna
som röstade fram årets biblioteksbok bland fem nominerade. De nominerade var: Rassel
prassel puss av Hanna Lundström & Maija Hurme, #tillsammans #utanför av Camilla
Gunnarsson, Finlandssvenska LL/ lättlästa böcker, Sommarön av Eva Frantz, Finland
hundranånting av Alfred Backa.

Årets biblioteksbok Rassel prassel puss med sin författare Hanna Lundström
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Medlemmar
Enligt medlemsförteckningen hade föreningen vid årets slut sammanlagt 314 medlemmar
varav 283 personmedlemmar och 31 institutionsmedlemmar. Under året tillkom 19
medlemmar och 5 medlemmar avgick. 21 medlemmar uteslöts ur föreningen eftersom de
inte betalat medlemsavgift sedan år 2010. Föreningen använder sig av ett medlemsregister
som levereras av företaget Webbhuset.
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Föreningen ordnade en medlemsresa till Mariehamn under Mariehamns litteraturdagar
24–26.3. I Mariehamn ordnade vi en träff med åländska kolleger där vi berättade om
föreningens verksamhet och värvade nya medlemmar.

Föreningens medlemsmöten
Vårmötet hölls i samband med en medlemsresa till Mariehamn 24-26.3.2017 Som
mötesordförande för vårmötet fungerade Margareta Danielsson och som
mötessekreterare Helena Andersson. Vid mötet behandlades stadgeenliga ärenden.
Ordförande informerade om styrelsens förslag till stadgeändring.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016 godkändes och de redovisningsskyldiga
beviljades ansvarsfrihet.
Föreningens höstmöte hölls den 15.9 i samband med biblioteksdagarna. Till
mötesordförande valdes Magdalena Udd och till mötessekreterare Lisa Strömsholm. Vid
mötet närvarade 29 personer. Stadgeenliga ärenden behandlades. Verksamhetsplan, budget
och medlemsavgift samt arvoden och reseersättningar för 2018 fastställdes. Karolina
Zilliacus presenterade styrelsens förslag till ändring av stadgan. Ändringsförslaget har
diskuterats på vårmötet och det slutliga förslaget bifogades möteskallelsen till höstmötet.
Stadgan godkändes enhälligt med ett tillägg i paragraf 2: ”Föreningens syfte är att bevaka
och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland” ändrades till ”Föreningens syfte är
att bevaka och främja biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på
svenska i Finland”. Karolina Zilliacus presenterade föreningens strategi för 2017–2022.
Vid mötet valdes även ordförande och styrelse för år 2017. Till ordförande för föreningen
valdes Karolina Zilliacus (Pargas stadsbibliotek). Till nya styrelsemedlemmar valdes Gun
Vestman (suppleant), Päivi Jokitalo (suppleant), Heidi Honga (ordinarie), Mikaela
Wickström (ordinarie). De avgående styrelsemedlemmarna Eva Höglund, Nina Åbrandt,
Ylva Larsdotter, Åsa Broo avtackades.

Nationellt samarbete
På det nationella planet samarbetade föreningen med Suomen kirjastoseura – Finlands
biblioteksförening och De vetenskapliga bibliotekens samfund kring olika typer av
intressebevakning.
Minerva är ett samarbetsorgan för de finländska biblioteksföreningarna och de
fackorganisationer som representerar bibliotekspersonal. Ordförande var föreningens
representant i arbetsgruppen.
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Utskotten
Katalogiseringsutskottet har under året skrivit en rapport över sitt arbete med
översättningen av metadataordlistan. Rapporten publiceras i första numret av Bibban år
2018.
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Internationell verksamhet
Föreningens ordförande och föreningens tidigare representant i styrgruppen för
biblioteken.fi representerade föreningen vid IFLA World Library and Information
Congress i Wroclaw, Polen den 19-25.8.2017. Årets tema för konferensen var Libraries.
Solidarity. Society.
Föreningen har nominerat personer till följande instanser i IFLA: Public library section,
Information Technology section, Management of Library Section, Governing Bord
Elections 2017-2019.
De nordiska biblioteksföreningarna träffas en gång per år för att diskutera aktuella
händelser. I år var träffen i Stockholm och viceordförande representerade föreningen

Ekonomi och erhållna understöd
Tack vare att så väl medlemsavgiftsintäkterna som de erhållna understöden hölls på
samma nivå som tidigare kunde en fortsatt aktiv verksamhet bedrivas. Föreningens kapital
uppgick vid årets slut till 25 048,09 euro. Årets resultat är ett underskott på 3 928,26.
Kostnaderna kring Biblioteksdagarna blev högre än 2016 och kostnaderna för utgivningen
av Bibban har ökat i och med att en chefredaktör har anställts.
För den allmänna verksamheten erhöll föreningen statsbidrag från undervisnings- och
kulturministeriet (15.000 €) och ett bidrag från Svenska kulturfonden (14 000 €).
Konstsamfundet gav ett bidrag för utgivningen av Bibban (1 800 €).
För årskonferensen erhölls bidrag från William Thurings stiftelse (1.000 euro) och Emilie
och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål (1.000 euro).
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Arkiv
Föreningens arkiv är donerat till Åbo Akademis bibliotek och omfattar cirka 10 hyllmeter.
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Förteckningar
FSBF var under året ordinarie medlem i följande organisationer:
 European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
(EBLIDA)
 Finlands biblioteksmuseiförening
 International Federation of Library Associations (IFLA)
 Svenska studieförbundet

Representanter i övriga samarbetsorgan:
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 Minerva – arbetsgruppen för de biblioteksfackliga organisationerna: ordförande
 Styrgruppen för Kirjastot.fi/Biblioteken.fi: Malin Hollmén (Sibbo
kommunbibliotek)
 Referensgruppen för andra stadiets utbildning/läroavtalsutbildningen på svenska i
Finland vid Borgå Point College: Helena Andersson
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