PROTOKOLL
fört vid
Årsmöte med Nätverket för skönlitteratur på biblioteken (NÄFS)
26 november 2012 Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm

Närvarande
Lars Rydquist, Gunnel Arvidson Nilsson, Annina Rabe, Gunnel Stenqvist (DELS), Gunnar
Südow, Arne Johnsson, Krister Gustavsson, Nina Davod, Boel Simonsson

1. Årsmötets utlysande.
Kallelse utsänd 12 november. Mötet förklarades ordentligt utlyst.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Lars Rydquist valdes till mötesordförande
Arne Johnsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av ny medlem i styrgruppen.
Gunnel Arvidsson Nilsson avgår ur styrgruppen.
Till ny medlem i styrgruppen föreslogs Jenny Lind, bibliotekarie vid Stockholms
stadsbibliotek, samt medarbetare i Dagens Nyheter med frågespalten Fråga bibliotekarien.
Lars Rydquist frågar henne.

4. Ekonomi, verksamhet 2012, information till medlemmarna.
Lars Rydquist redogjorde för NÄFS’ ekonomi 2012: Bidrag från Svensk Biblioteksförening
2010: Driftsbidrag 20.000 :- (till löpande administration/hemsida mm), Bidrag från
forskningsinitiativanslag: 50.000 :- År 2010 hade NÄFS en ingående balans på 18.000:(bidragen från SB kom i slutet av 2010) och kostnader för program, möten och hemsida
uppgick till 18.000:- År 2011 var ingående balans således 70.000:- och kostnader för möten,
informationsstickor och hemsida uppgick till 11.000:-. År 2012 var ingående balans 59.000:och under året kostnader för hemsida, informationsstickor (till Bok & Biblioteksmässan i
Gtbg) och arvoden uppgått till ca 6.000:-. Vid årets slut kommer vi ha en utgående balans på
50.000:- (varav större delen är medel till forskningsinitiativet. Det betyder att vi behöver söka
ytterligare bidrag till drift under 2013.
Årsmötet beslöt söka medel från Svensk Biblioteksförening till drift för år 2013.

5. Frågor om biblioteksprojekt/forskningsansökningar
a) Gunnar Südow redogjorde för förstudien till undersökningen ”Synen på skönlitteratur på
svenska folkbibliotek”. Regionbiblioteken i Halland och Stockholm samt Kultur i Väst deltar
i projektet. Två bibliotekarier från regionbiblioteket i Stockholm, två från Kultur i Väst och
sex från regionbiblioteket i Halland – inalles tio – har intervjuats och svarat på enkät.
Projektansökan har inlämnats till Kulturrådet.
Magnus Persson och Marianne Ehrenberg är på gång med att skriva kring utvärderingen av
projektet men det är ännu inte klart för publicering.
Man har fått nya pengar till en undersökning om en fördjupad syn på skönlitteraturen i hela
landet. Gunnar Südow berättade i samband med detta om en ny utbildning i läsfrämjande
(liknande MUSA) för regionala utvecklingsledare. Man ska snart träffas för att sätta igång
denna fördjupade undersökning. Kulturrådet anser det viktigt.
Gunnar Südow sade vidare att man redan nu kan konstatera att synen på skönlitteratur är
splittrad. Det finns inte så mycket tankar och resonemang kring vad man egentligen vill med
skönlitteraturen och arbetet med den går på relativt lösa boliner. Det är dock svårt att redan nu
dra några generella slutsatser kring detta.

b) ”Litteraturförmedlare gör skillnad” – Lars Rydquist redogjorde för detta projekt.
Lars Rydquist och Gunnel Furuland har författat ett utkast till projektet och skickat till bland
andra universiteten i Lund och Uppsala. Ännu har ingen forskare anmält intresse, mycket på
grund av att de önskar ha egeninitierade projekt.
Lars Rydquist hänvisade till bilagan från Mimer – kanske lyckas man väcka intresse där? Och
kanske kan Bibliotekshögskolan och Mimer göra något gemensamt? BHS är enligt Lars
Rydquist positiva och förhoppningsvis kan det finnas forskare där som vill arbeta med
projektet.
Gunnar Südow har fått positiva besked från BHS angående möjligheten att inom snar framtid
få in litteraturförmedling i grundutbildningen för bibliotekarier(inte bara som tillval således).
Efter diskussion beslöts att NÄFS fortsätter att bearbeta Bibliotekshögskolan och Mimer om
forskningsprojekten.

6. Nätverk för att rädda hotade böcker på bibliotek. Samarbete med NÄFS?
Författarna Tuija Nieminen Kristofersson, Nina Burton och bibliotekarien Tomas Lidbeck vill
starta opinion om folkbibliotekens gallring av skönlitteratur. De är oroliga att principerna för

detta arbete på många håll är alltför lösa. Årsmötet ansåg att frågorna om vilka böcker som
egentligen står på hyllorna, principer för gallring etc är viktiga och intressanta att belysa och
väl värda att diskutera ur många olika vinklar, kanske tillsammans med undersökningen om
litteratursynen.

7) Strategiska frågor och program 2013
Lars Rydquist ställde frågan om NÄFS skall återgå till att ordna diskussioner kring det
ursprungliga uppropets två första punkter(se informationsstickan från NÄFS):
dels kring NÄFS vilja att understödja litterära träffar för att skapa större förståelse för
arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken och vidga dialogen mellan yrkesutövande inom
litteraturområdet,
och dels kring NÄFS vilja att belysa folkbibliotekens bokbestånd, alltså skapa breda
diskussioner kring folkbibliotekens skönlitterära bestånd och urvalsprinciper.
NÄFS planerar att under 2013 ordna program i form av (och dessa former kan ta sig skiftande
uttryck) seminariedagar/manifestationer/symposier/workshops kring skönlitteraturen och hur
man etablerar läslust och därmed sammanhörande frågor. Detta kan riktas mot bibliotek, mot
pedagoger, mot allmänheten och förhoppningsvis har arbetet en allmänbildande funktion.
I allt detta planerar vi att söka samarbete mellan flera grupperingar, som DELS (De litterära
sällskapens samarbetsnämnd), GLÄFS och Svenska Akademien.
Under 2013 finns tankar att NÄFS samarbetar kring ett symposium om förmedling av
skönlitteratur på skola och bibliotek, bland annat med mottagare av Svenska Akademiens
bibliotekariepris och Svenska Akademiens svensklärarpris som medverkande.

8) Mötet avslutas.
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