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Årsmöte för Nätverket för skönlitteratur på biblioteken - NÄFS
22 november 2010
Plats: Författarnas Hus, Drottninggatan 88, Stockholm Tid: kl. 13.00 – 16.00
Närvarande: se lista nedan
Dagordning:
1)Årsmötet öppnades och Jan Ristarp utsågs till mötets ordförande och Lars Rydquist till
sekreterare. Alla deltagare hälsades välkomna. Förhinder hade anmälts av några från
Stockholm och några representanter från Umeå och Småland.
2) Rapporter från regionala grupper. Från Stockholm rapporterade Lotta Aleman om
satsningar på poesi i Asplundhuset med Bokbazaren inredd av inbjudna inredare och med
Magnus William-Olsson som initiativtagare. Se närmare: www://biblioteketsbokbazar.blogspot.com
Bokbazaren har program både i Asplundhuset(med fokus på poesi) och på Medborgarplatsen
(med fokus på smalare skönlitteratur). Andra satsningar ligger inom ramen för projekt Den
långa svansen som pågått ett år och som vänder sig både till SSB:s personal och till
biblioteken i regionen. Några skrifter av intresse har också publicerats:

Projektet "Långa svansen" har handlat om att lyfta smalare/äldre litteratur och skapa
intressanta möten mellan den och nutida litteratur. Man har arbetat med olika teman och
program, som varit synliga både i det fysiska och virtuella biblioteket och i sociala medier. Ett
mål har också varit att utveckla metoder och arbetssätt för att knyta samman dagsaktuella
frågor och medier med äldre material, samt att tydliggöra bibliotekets roll i ett större litteraturoch mediesammanhang. Projektet drivs som ett komplement till ordinarie verksamhet kring
lässtimulans, webbutveckling och strategisk medieplanering.
Se vidare Region Stockholms hemsida: www.regionbiblioteket.stockholm.se/
Från Västra Götaland rapporterade Eva Fred: ”Regionbibliotek Västra Götaland har gått in i
en gemensam förvaltning med Konst- och kulturutveckling och Musik i Väst, som heter
Kultur i Väst. Den lokala Näfsföreningen är vilande, men alla medlemmar är naturligtvis
välkomna på regionbibliotekets arrangemang. Exempel på aktiviteter är våra författardagar,
som vi fortsätter med under 2010. Några övriga exempel ur programmet: 3 december Kultur i
Väst Regionbiblioteket summerar tillsammans med ett antal kunniga personer Bokåret 2010.
Var var litteraturdebatterna detta valår ? Vad var läsvärt och vad var det som gavs ut?
Kan man se någon ny trend? Samtal och analyser utlovas, flippar och floppar tas upp,
guldkorn och överreklamerat kommenteras - allt under denna dag. 2 februari: vi tog upp

Litteraturens villkor i dagens samhälle, och dess genus. Regionbibliotekets litteraturfrämjande arrangemang har ambitionen att täcka in både barn- och ungdomslitteratur och vuxenlitteratur. Ett stort urval av utbildnings- och inspirationsdagar kring skönlitterärt arbete och
litteraturförmedling anordnas årligen. Från Västerbotten finns en utförlig rapport om det
projekt som pågick 2007-2009, SAV – Skönlitterärt arbete i Västerbottens län: -en metodoch inspirationsskrift från Länsbiblioteket i Västerbotten. Skriften kan rekvireras direkt via
Länsbibliotekets hemsida: www.vll.se
3) Kort rapport om årets aktiviteter. Närmare information om programmet i 3.2 på SSB:
Skönlitteraturen på egna villkor eller på marknadens? finns att läsa i Informationsblad 8.
Därutöver har NÄFS arrangerat en debatt Den vältempererade litteraturförmedlingen –
samtal mellan kritiker och bibliotekarier kring förmedling av skönlitteratur med inledning
av Andreas Åberg och Nina Frid på Svenska Akademiens Ljusgård den 21 maj och sedan har
Annina Rabe och Gunnel Furuland medverkat i ett debattprogram på Bokmässan i Göteborg i
september, då NÄFS även var medarrangör.
4) Rapport om medlemsantal, hemsida, Informationsbladet och informationssticka.
Antalet medlemmar i nätverket har ökat under året med ett trettiotal personer främst efter Bok
& Biblioteksmässan då ett stort antal informationsblad delades ut. Det betyder att det totala
antalet medlemmar ligger på knappt 200. Två nyhetsblad har lagts ut under året och
information om arrangemang har annonserats under ”Aktiviteter” på hemsidan. Under året har
också underlaget till två ansökningar färdigställts (dels till stöd för forskningsinitiering hos
SB och dels ansökan om administrativt bidrag för att hålla nätverket igång(också SB).
5) Ekonomi och framtidsfrågor. Ekonomin är, förutom de beviljade bidrag från Svenska
Akademien till program, ett stående problem för styrgruppen, men efter kontakt med Niclas
Lindberg i Svensk Biblioteksförening finns det hopp om ett stöd till löpande administrativa
kostnader(samordningsmöten, resor, hemsideskostnader). Från året finns dock ett litet
överskott, ca 5.000 innan vi betalat kostnaderna för webb-hotell och underhållskostnader. .
Varje nytt program eller projekt måste finansieras med särskilt sökta bidrag. Och det har vi nu
fått till forskningsinitierande projekt 50.000:- (dessutom har vi efter årsmötet beviljats
20.000:- från SB till att täcka administrativa kostnader).
6) Forskningsfrågor. Kort rapport om hur vi arbetar vidare med våra forskningsinitierande
projekt under våren och med de därtill beviljade medlen från SB. En första upptakt i samråd
med representanter från fyra regioner i landet – Regionbiblioteken i Stockholm, Västra
Götaland, Skåne och länsbiblioteket i Västerbotten äger rum den 18 januari. Där skall vi
diskutera hur och om vad vi skall få fram enskilda folkbibliotek som vill samarbeta kring
olika litteraturförmedlande projekt. Universitetet i Lund och Linnéuniversitetet i Växjö blir
kanske också samarbetsparter. Fram till den 18 januari skall vi inventera vilka bidragsgivare
som kan bli aktuella och vilka villkor de ställer(liksom ansökningstider). Anders Mortensen
från Lunds Universitet skulle ha rapporterat om sina tankar kring forskning & bibliotek på
detta möte men blev förhindrad av personliga skäl. Frågan återkommer redan i januari och
den som vill veta mer hör bara av sig till styrgruppen
7) Medverkan i andra litteraturförmedlande aktiviteter under 2011. a) Bokbazaren med
Magnus William-Olsson har föreslagit att NÄFS medverkar i det seminarium som planeras
äga rum under våren. Förslag bifogas. Inga hinder mot medverkan men finansiering kan
NÄFS inte bidra med, dock medverka med information. b) Botkyrka Internationella
Bokmässa 5-7 maj då förhoppningsvis ett nyinstiftat pris till Bästa mångspråkiga bibliotek

delas ut. Även här finns delvis färdigt informationsmaterial under www.botkyrka.se/bib.
Beslut om deltagande tas i styrgruppen, men inget hindrar enskilda medlemmar att medverka.
c) Läslyftet – en samfälld kampanj för att stimulera läsandet – ett flerårigt projekt med ABF
och Författarförbundet i spetsen. Under mars månad startar förankringsprocessen och mars
2012 skall det hela börja i Umeå. Målsättningen är 1 miljon nya läsare och 10.000 läsombud,
en satsning som skall märkas i hela landet. d) Litteraturens kraft – ett symposium i Lund maj
2011. Anders Mortensen som leder arbetet med symposiet kunde dessvärre inte närvara på
å.m. så mer information kommer efter nyår.
8) Nyinval av representant från region- och länsbiblioteken. Förslag att Gunnar Südow
Västra Götaland ingår i styrgruppen utan krav på deltagande i alla möten. Samtidigt har
Gunnel Furuland bett om att i fortsättningen vara adjungerad ledamot ( främst i
forskningsfrågor). Gunnar Südow har tackat ja till att blir adjungerad ledamot. Gunnel
Furuland adjungeras vid forskningsfrågor i styrgruppen.
9) Öviga frågor. Profilköp vid Stockholms stadsbibliotek diskuterades. Artiklar i frågan på
DN:s kultursidor uppmärksammades.
Anteckningar: Lars Rydquist

ordförande: Jan Ristarp

Medverkande:
Från styrgruppen: Lotta Aleman, Gunnel Arvidson Nilsson, Annina Rabe, Jan Ristarp, och Lars
Rydquist; Från Stockholms SB: Monika Baruch, Britt-Marie Ingdén-Ringselle
Från Regionbibliotek Västra Götaland: Eva Fred; Från Författarsidan: Lena Kjersén-Edman.

