Årsberättelse för Svenska musikbiblioteksföreningen 2012

Styrelse
Birgitta Sparre (Hagfors bibliotek) ordförande
Mathias Boström (Svenskt visarkiv, Stockholm) vice ordförande
Kerstin Carpvik (Musik - och teaterbiblioteket, Stockholm) sekreterare
Agneta Wihlstrand (Karlstads stadsbibliotek) kassör
Övriga styrelsemedlemmar
Annika Simms (Västerås stadsbibliotek)
Kia Hedell (Uppsala universitetsbibliotek)
Ann-Christine Olsson, suppleant (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm)
Margareta Holdar Davidsson, suppleant (Musikbiblioteket, Sveriges Radio Förvaltnings AB)
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten efter årsmötet 2012
Revisorer var Anna Håkanson Scott och Besa Spahiu (båda från Musik- och teaterbiblioteket),
ordinarie samt Harriet Aagaard (Stockholms stadsbibliotek), suppleant.
Valberedningen bestod av Peter Berry, sammankallande (Lunds universitet/Musikhögskolan i
Malmö), Eric Hammarström (Svenskt visarkiv) samt Christina Koch (Kungliga biblioteket).
Redaktör för Musikbiblioteksnytt har varit Lena Nettelbladt
Webbmaster är Ove Wahlqvist
Årsmöte
Årsmötet 2012 ägde rum i Tierp och Tobo på Eric Sahlström Institutet.
Under årsmötesdagen fick vi ta del av presentation av projektet Knacka på av Sofia Nohrstedt.
Senare under dagen presenterade Maria Bojlund Eric Sahlström Institutet och dess verksamhet.
Esbjörn Hogmark, nyckelharpist och nyckelharpsbyggare, berättade om nyckelharpan och Eric
Sahlström Institutet. Dagen avslutades med sedvanlig middag där vi även fick nöjet att få ta del av
folkdansuppvisning med elever från institutet.

Ekonomi
Föreningen delade ut ett resebidrag till Johanna Grut för deltagande i IAML:s konferens i
Montreal.
2012 hade SMBF 81 personliga medlemmar, 14 veteraner och studerande, 44 institutioner.

Musikbiblioteksnytt
Musikbiblioteksnytt har utkommit med fyra nummer under 2012. Redigering och layout sköter Sara
Lind. Under året har tidningen innehållit 31 artiklar av 20 skribenter och 72 bilder av cirka 32 olika
fotografer däribland Ingemar Johansson och Eric Hammarström. Varje nummer har en sida med
notiser om personer som har fått nytt jobb. Tidningen innehåller en kort sammanfattning på
engelska eftersom vi puffar för den på IAML-l (Den internationella föreningens e-postlista).
Tidningen skickas ut till medlemmar och ligger även i fulltext på webbplatsen. Innehållet försöker
spegla föreningens verksamhet och annat som kan vara av intresse för föreningens medlemmar både
inom arkiv och inom bibliotek.
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Webbplats, blogg och facebook.
Ove Wahlqvist är webbmaster för föreningens webbplats och han håller den uppdaterad.
Bloggen samt facebooksidan används framförallt för att informera om föreningens aktiviteter.

Marknadsföring
Ordföranden rapporterar till Fontes om verksamheten i föreningen.
Marknadsföring sker även genom mailinglistan Musikbiblioteksforum samt BIBLIST.

Kurser/konferenser
• Birgitta Sparre representerade SMBF på den årliga konferensen i Montreal 22-27 juli.
• Sång- och danslekar från hela världen, ur sångboken ”Sikelej, sa kamelen” med
musikpedagogen Anna Heikkinen 19-20 april.
• Nätverksträff i Lund, nätverket för musikarkiv, 22-23 november. Folklivsarkivet med
Skånes musiksamlingar var värdar, och platsen var Arkivcentrum Syd. Den här
sammankomsten var den första gången som arrangerats i samarbete med Svenska
musikbiblioteksföreningen.

Edane 20130409
Birgitta Sparre
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