Svenska musikbiblioteksföreningen. Årsberättelse 2008
Styrelse
Pia Shekhter (Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet), ordförande; Birgitta Sparre
(Musikhögskolan Ingesund), vice ordförande; Kerstin Carpvik (Statens musikbibliotek), sekreterare;
Christina Wengström (Gävle musikbibliotek), kassör. Övriga styrelseledamöter: Anders Cato
(Kungliga biblioteket) och Margareta Odenman (Musikbiblioteket, Sveriges Radio).
Styrelsesuppleanter: Astrid Evasdotter (Statens musikbibliotek) och Anna Kyhlberg Boström
(Kungliga Operan).
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden efter årsmötet 2008.
Revisorer var Ann Malm och Karin Nordgren (bägge från Kungliga musikhögskolan), ordinarie, samt
Harriet Aagard (Stockholms stadsbibliotek), suppleant.
Valberedningen bestod av Anna Duberg (Västerås stadsbibliotek), Birgitta Eriksson (Högskolan för
scen och musik vid Göteborgs universitet) och Ingela Sundström-Öberg (Borås stadsbibliotek).
Redaktör för medlemsbladet Musikbiblioteksnytt var Lena Nettelbladt (Statens musikbibliotek).
Biträdande redaktör och tillika föreningens bloggredaktör var Astrid Evasdotter.
Anna Kerstin Källman var föreningens webbmaster.

Årsmöte
Årsmötesdagen ägde rum 10 mars i Uppsala universitetsbibliotek och tillägnades Anders Lönn med
anledning av hans 65-årsdag. Ett sjuttiotal kollegor och vänner hade samlats i den vackra Boksalen för
att delta i symposiet med föredragshållare, som samarbetat med Anders genom åren. Vi hade en
speciellt inbjuden gäst från utlandet – Pamela Thompson, Royal College of Music i London. Hon
talade om “IAML - The International Association of Marvellous Liaisons : with special reference to
Sweden's contributions". Och “Sweden’s contributions” var det Anders Lönn som stått för i stor
utsträckning! Efter att vi skålat i champagne fick vi en rundvandring på Carolina Rediviva. Dagen
avslutades med middag på Katalins vinbar.

Ekonomi
Från Statens kulturråd utgick under året ett bidrag på 42 000 för verksamheten. Medlemsavgiften var
densamma som förra året, nämligen 250 kronor för enskilda och 400 kronor för institutioner. Antalet
medlemmar uppgick till 79 personer, 44 institutioner och 11 veteraner. Föreningens två resebidrag på
8 000 vardera, gällande IAML:s konferens i Neapel, gick till Birgitta Eriksson och Besa Spahiu
(Statens musikbibliotek).

Medlemsbladet Musikbiblioteksnytt
Medlemsbladet utkom med fyra välmatade nummer under 2008. Biblioteksstafetten löpte på med
presentationer från flera bibliotek och arkiv. Vi fick ta del av reserapporter från Reykjavik, Moskva
och Neapel. Andra intressanta artiklar handlade om bokvård, SMB:s ”kappsäcksprojekt” och mycket
mer. Omslaget till det fjärde numret pryddes av vår nya logga, men uppmärksamheten riktades istället
på bilden av våra kollegor från Piteå i bubbelpool iförda tomteluvor och med varsitt vinglas i handen!
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Webbplatsen
Titti Källman (Statens musikbibliotek) utvecklade webbplatsen under höstterminen, men måste tyvärr
avsäga sig uppdraget efter en tid. Uppdraget som webbredaktör har annonserats, men är vakant.
Bloggen
Under 2008 gjordes 41 inlägg på Musikbiblioteksbloggen. De utgjordes av tips på olika webbresurser,
information om föreningens kursdagar och rapporter från olika konferenser. Man kan bland annat läsa
om IAML:s konferens i Neapel och Biblioteksdagarna i Luleå. Vi fick också rapporter från
styrelsemedlemmar på besök på vår danska systerförenings Dansk Musikbiblioteks Forening
(DMBF) årsmöte, och från IAML UK & Irelands studiehelg i Canterbury. Bloggens adress är
musikbiblioteksbloggen.blogspot.com.
Kurser
Kursdagen efter årsmötet i Uppsala var mycket välbesökt och hade temat “Formatvärldens djungel
och informationssökningens labyrinter”. De två uppskattade föredragshållarna var Peter Sjödin,
ljudredaktör för tidskriften M3 Digital World och Lars Våge, bibliotekarie vid Mittuniversitetet i
Sundsvall och en av redaktörerna för bloggen Internetbrus.com.
Som ett resultat av ambitionen att knyta de nordiska IAML-föreningarna närmare varandra blev
Margareta Odenman inbjuden till den danska musikbiblioteksföreningens årsmöte i Köpenhamn.
Vår så kallade outreach-representant, Birgitta Sparre, blev inbjuden till Moskva av Emilia Rassina,
chef för Taneyevbiblioteket vid Tjajkovskijkonservatoriet, för att delta i en konferens om ryska
musikarkiv. Detta var tänkt som ett utbyte, men tyvärr blev den ryska kollegan förhindrad att komma
till Sverige.
För första gången deltog en styrelseledamot, nämligen Lena Nettelbladt, i Svensk Biblioteksförenings
“Biblioteksdagar”, denna gång i Luleå. Hon gjorde reklam för vår förening med hjälp av en ”poster”.
Ordföranden deltog i ”the annual study weekend”, anordnad av IAML UK & Irl Branch, som ägde
rum i Canterbury i april. Syftet var att lära sig så mycket som möjligt inför vår egen planerade
studiehelg på Ingesund 2009.
Föreningen ordnade en ”repris” av den uppskattade Operadagen förra året. Denna gång ägde den rum
24 oktober och ett tjugotal medlemmar deltog. Programmet var något annorlunda upplagt denna gång
med besök på Kostymavdelningen och Perukmakeriet. Istället för en matinéföreställning bjöds
deltagarna på en lunchkonsert i Gustaf III:s café!
En efterlängtad katalogiseringsdag för ”nybörjare” ägde rum torsdag 27 november på Statens
musikbibliotek. Drygt trettio medlemmar deltog och kursen var kostnadsfri. Föreläste gjorde IngMarie Södergren (Statens musikbibliotek), Christina Koch och Anders Cato (bägge från Kungliga
biblioteket). Utvärderingsresultatet visade att deltagarna var mycket nöjda.
Påföljande dag, fredag 28 november, anordnade Kungliga biblioteket en kurs i Librisformatering.
Anders Cato, Christina Koch och Susanne Haglund (Statens musikbibliotek) undervisade.
Övrigt
Föreningen beställde en ny logga av Göran Lind på “Göran Lind Form”. Dessutom beställdes
brevpapper, kuvert, adresskort, bokmärken och broschyr med föreningens logga och adress. SMBF
har tidigare inte haft några trycksaker.
Styrelsen, genom Pia Shekhter, ordförande
Göteborg, 2009-02-16
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