Stockholm 7.1 2016
Årsmöte 14 december 2015 för Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS
Anteckningar
Tid: Måndag den 14 december kl. 10.00 – 12.00
Deltagare: Gunnel Arvidson Nilsson, Elias Hillström, Britt-Marie Ingdén-Ringselle, Arne
Johnsson, Lena Kjersén Edman och Lars Rydquist
Plats: Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm
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Årsmötets utlysande. Kallelse utsänd den 16 november. Utlysandet
godkändes av mötet.
Val av mötets ordförande och sekreterare: Ordförande för mötet: Lars
Rydquist, sekreterare vid mötet: Gunnel Arvidson Nilsson
Val av medlemmar i styrgruppen 2016: Till medlemmar och
adjungerande i styrgrupp-en: Arne Johnsson (sammankallande), Britt-Marie IngdénRingselle, Kristian Fredén och Christian Ottesen (besked lämnat via mail efter mötet).
Adjungerande/deltagare i program-utskott: Elias Hillström, Lena Kjersén Edman och Alice
Thorburn; Adjungerande/rådgivande: Gunnel Arvidson Nilsson och Lars Rydquist.
Verksamhetberättelse 2015 med kort redovisning av ekonomin – Bilaga 1.
Mötet godkände lämnad verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten för 2015.
Komplettering av NÄFS upprop – av de frågor som NÄFS uttryckt sig
vilja driva (angivna i uppropet av 19/9 2006) föreslås punkterna om 2) Litterära träffar för
yrkesutövande inom litteraturområdet och 3) folkbibliotekens bokbestånd kvarstå, medan
punkten 1) Litteraturför-medling som led i grundutbildning vid högskola/universitet (eftersom
den är genomförd vid flera bibliotekarieutbildningar) antingen omformuleras eller ersätts av
annan prioriterad fråga, som styrgruppen beslutar i vår efter förankring bland medlemmarna.
Styrgruppens arbetsformer – förslag redovisat i Bilaga 2 : Mötet
beslutade i enlighet med förslaget. Den ekonomiska redovisningen handhas under 2016 av
SFF:s kansli.
Medlemsrekrytering och NÄFS hemsida – ett förslag redovisat i Bilaga 3:
Mötet beslutade i enlighet med förslaget i Bilaga 3 med tillägget att hemsidan endast behövde
kompletteras med möjligheten att snabbt uppdatera viktig information med hjälp av särskilt
protokoll. Mötet beslutade att uppdra åt Johan Ellus att ange kostnaderna för ett sådant
protokoll så snart som möjligt. (En presentation av nätverket NÄFS och dess hemsida
infördes på SFF:s hemsida samma dag som årsmötet efter avstämning med webbred. Anton
Samuelsson på kansliet).
Budget 2016 – förslag redovisat i Bilaga 4: Mötet godkände förslaget till
budget för 2016.
Förslag till program/möten 2016 – fem förslag redovisade i Bilaga 5:
Mötet beslutade att i första hand gå vidare med alternativen B) i början av 2016 och E) efter
april 2016 om förut-sättningar för samarbete med föreslagna parter finns (SSB förbereder ett
arrangemang i linje med E) och Nobelbiblioteket skall ta ställning till alternativet B) inom
kort). Om alternativet C) kan genomföras med GLÄFS blir det aktuellt tidigast hösten 2016.
Mer informella möten kring förslagen inkl.förslag F.om E-böcker och läsning under våren .

Kristian F. återkommer om alt. B. Elias H. och Alice T. om alt. E. Till styrgruppsmöte i vår
kallar Arne.
10.
Mötet avslutades
Gunnel Arvidson Nilsson

Lars Rydquist

Bilagor till NÄFS årsmöte den 14 december 2015
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS
2015. Nätverket för skönlitteratur på biblioteken, NÄFS, har under 2015 undersökt
förutsättningarna för sin fortsatta verksamhet. Nätverkets bidragsgivare, Svenska Akademien
och Svensk Biblioteksförening, har tillfrågats om eventuella krav på återlämnande av icke
använda medel i den händelse nätverket skulle upplösas. Inga krav på återbetalning eller
särskild disponering av bidragsmedel har framförts. Sveriges Författarförbund, som är en av
initiativtagarna till nätverket och som mottagare av bidrag har svarat för den ekonomiska
administrationen, beslutade i oktober 2015 att fortsätta medverka i skötseln av ekonomin även
i fortsättningen, dock med villkor att utvärdering av verksamheten sker under 2016 innan nytt
beslut fattas angående 2017. Medverkat i styrgruppens arbete under året på ett eller annat sätt
har: Lotta Aleman, Gunnel Arvidson Nilsson, Stefan Eurenius, Kristian Fredén, Jeana Jarlsbo,
Arne Johnsson, Christian Ottesen, Lars Rydquist och Gunnar Südow.
NÄFS förfogade i september över 60.000 SEK för sin verksamet. Under hösten 2015 har
endast mindre utgifter redovisats (ersättningar vid styrgruppsmöte och avgift till webbhotell).
Vid årets slut kvarstår 55.000 SEK att använda till löpande kostnader och som komplement
vid program som nätverket anordnar 2016. Angående budget, se förslag till Budget 2016
under Bilaga 4.
Bilaga 2: Styrgruppens arbetsformer – förslag: För att förbättra möjligheterna för
styrgruppens medlemmar att delta i beslutsmöten föreslås
att styrgruppsmöten kan förläggas till annan ort än Stockholmvid något möte (med
utbetalning av reseersättning och traktamente),
att medlem i styrgrupp kan delta via länk eller telefonkonferens vid särskilt viktiga frågor,
att inom styrgruppen utses särskild programgrupp med högst tre medlemmar att planera och
genomföra särskilda möten/samtal eller program,
att styrgruppen håller ordinarie möten högst två gånger per termin,
att sammankallande utses för en termin i taget.
Bilaga 3: Medlemsvärvning och NÄFS hemsida www.nafs.nu – förslag: Särskild uppmärksamhet ägnas 2016 att värva medlemmar bland författare, översättare, litteraturkritiker och
svensklärare. Vid samtal och möten särskilt prioritera bibliotek som mötesplatser och därvid
särskilt bjuda in bibliotekarier som lokalt arbetar som förmedlare av skönlitteratur för vuxna.
För hemsidans uppdatering utses årligen en ansvarig redaktör, som själv eller med hjälp av
tidigare webbredaktör sköter hemsidan. En förändring av hemsidans utseende beslutas av
styrgruppen efter kontakt med NÄFS anslutna medlemmar och webbredaktören.
Bilaga 4: Förslag till Budget för år 2016
Kostnader
Styrgruppsmöten (4) ersättning för resor m.m.
Årsmöte 2016
Hemsida (kostnad för webbhotell, uppdatering mm
Möten/samtal mellan yrkesgrupper inom NÄFS (2-3 ggr/år)
Program kring frågor som NÄFS arbetar för (2 publika/år)
Ersättning för ekonomisk hantering/administration (SFF)
Intäkter
Ingående balans

8.000:2.000:5.000:5.000:20.000:5.000:- S:a 45.000:-

55.000:-

Bidrag till program i samverkan med andra org. 2 x 10.000:Utgående Balans 2016

20.000:- S:a 75.000:30.000:-

Bilaga 5: Förslag till möjliga yrkesgruppsmöten och publika program 2016

-

A) ”Den ideale läsaren” – översättare, litteraturkritiker, litteraturvetare som
inspiratörer till förmedling av skönlitteratur i skola och på bibliotek. (I samarbete
med SFF, Svensklärararföreningen och Svenska Vitterhetssamfundet om det arrangeras som publikt program

-

B) ”Om läsning och omläsning” – hur kan svensklärare och bibliotekarier bidra
till ökad förståelse av skönlitteratur i skolan och i biblioteken. Diskussioner med
utgångspunkt från två nyutkomna böcker – Tankar om läsning av Anders Olsson
(2015) och Om läsning och omläsning utgiven av Svenska Akademien (2015/2016). (I
samarbete med Nobelbiblioteket och Svensklärarföreningen)

-

C) Litteraturstödda titlar vidgar bibliotekens ansvar för ny svensk och översatt
litteratur? En diskussion om litteraturpolitik och bibliotekens uppdrag. ( I samarbete
med SFF och GLÄFS.)

-

D) Översatt litteratur satt på undantag eller hur vidgar översättningar vår
förståelse av ”den andre”? Har folkbiblioteken ett särskilt ansvarför den översatta
litteraturen? (I samarbete med SFF:s Översättarsektion om det arrangeras som publikt
program.)

-

E) Poesi på bibliotek – en möjlighet att göra (hög)läsningen av skönlitteratur till
en del av bibliotekens litteraturförmedlande uppdrag (eller annan lämplig titel
kring högläsning som en del av bibliotekens läsinspirerande verksamhet). ( I
samarbete med Bokbazaren, Stockholms stadsbibliotek, Kritiska seminariet och SFF.)

-

F) E-böcker, läsning och läsförmedling via folkbiblioteken – (förslag diskuterat
under mötet utan att beslut fattades).

