SY
SVENSKA
MUSIKBIBLIOTEKSFORENINGEN
Årsmöte, Svenska musikbiblioteksföreningen, 8 april 2022, Zoom

1. Mötets öppnande
Ordförande Gunnel Jönsson förklarade mötet öppnat.
Val av ordförande för mötet
Gunnel Jönsson föreslogs och valdestill mötets ordförande.

Val av sekreterare för mötet
Anna-Karin Skansen föreslogs och valdes till mötets sekreterare.
Fråga om mötets behöriga utlysande
Deltagarna ansåg att mötet hade utlysts i behörig tid.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
Val av två justeringspersoner
Besa Spahiu och Ragnar Köhlin föreslogs och valdes som justerare av
arsmotesprotokollet.

Föregående årsmötesprotokoll
Protokollet från 2021 års årsmöte godkändes och ladestill handlingarna.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Gunnel Jönsson läste ur verksamhetsberättelsen som sedan godkändes.
Kassörens rapport

Besa Spahiu redovisade kassörens rapport som godkändes.

10. Revisorernas berättelse
Ordförande Gunnel Jönsson läste upp revisorernas berättelse som godkändes.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12. Val av styrelseordförande
Lena Nettelbladt och Inger Jullander har utgjort valberedningen. Lena Nettelbladt
läste valberedningens förslag.

Gunnel Jönsson valdestill styrelseordförande på två år till 2024 OMVAL.
13. Val av övriga styrelseledamöter
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Ledamöter
e Staffan Lundmark, f.d DAUM, Umea OMVALtill 2024
Ragnar Kohlin, Musik- och teaterbiblioteket NYVAL till 2024

Anna-Karin Skansen, Musikhögskolan Ingesund OMVALtill 2024
Alexandra Anklew, Göteborgs stadsbibliotek vald till 2023
Monika Glimskär, Svensk Musik NYVALtill 2024

Suppleant
e Ulrika Orloff-Rodriguez, Stockholms stadsbibliotek vald till 2023
Valberedningens forslag godkandes.
14. Val av revisorer
Valberedningens förslag till ordinarie revisorer att valjas pa ett ar till 2023:

Agneta Wihlstrand, Wermland Opera OMVAL
EwaPersson, Karlstads universitet OMVAL

Valberedningens förslag till revisorssuppleantatt väljas på ett ar till 2023:
Harriet Aagaard, Kungliga biblioteket, LIBRIS OMVAL

Valberedningens förslag godkändes.
15: Val av valberedning
Årsmötesordförandensförslag till valberedning att väljas på ett år till 2023:
Lena Nettelbladt, Stockholm konstnärliga högskola OMVAL
Tobias Danielsson, Myndigheten för tillgängliga medier NYVAL

Detta godkändes av mötet.
16. Fastställande av medlemsavgiften
Nuvarande medlemsavgifter föreslogs förbli oförändrade. Detta godkändes av mötet.
17. Musikbiblioteksnytt

Gunnel Jönson och Tobias Danielsson fortsätter arbeta med Musikbiblioteksnytt. Nytt

nummer är på gång och fortsätt gärna lämna förslag och idéer som kan tas upp i
tidskriften, arkiv och personarkiv till exempel.

18. Övriga ärenden
e

70-arsjubileum 2023

Jubileet äger rum torsdag 20 april 2023 på Musikaliska akademien.
Föreningen kommer att bjuda in nuvarande och gamla medlemmar liksom

gäster från andra länder. Årsmötet 2023 planeras att hållas fredag 21 april.
Styrelsen börjar planeringen för jubileet efter 2022 år årsmöte.

e

Stipendier
Föreningen har utlyst ett resestipendium till IAML:s kongress i Prag i sommar
men inte fått in några sökande. Ordföranden Gunnel Jönsson planerar att

delta i kongressen som representantför Sverige tillsammans med Tobias
Danielsson som har sitt Anders Lönn stipendium kvar från 2019.
e

Danska musikbiblioteksforeningen
Vid den danska musikbiblioteksföreningens årsmöte beslutade man att lägga
ner föreningen på grund av vikande intresse.

@

JAML

Pia Shekhter lamnade rapport om IAML:s verksamhetsar.
-

-

Kongressen 2021 skedde online
SMBF anordnade som forsta nationella forening ett onlinemote i IAML:s
regi i december 2021.
Man har genomfort en Wikithon.

Det Midterm board meeting som skulle ske i fysisk form för första gången

sedan pandemin bröt ut fick återigen genomföras online.

Som kommande aktivitet inom IAML blir att tillsammans med medlemmar
diskutera strategier och framtid för verksamheten, vilket kommer ske online
på Zoom i breakout rooms med en representant från styrelsen i varje rum.
Tanken är att varje medlem ska kunna komma till tals och att det blir en

direktkontakt till styrelsen.

Inför årets kongress läggs ett förslag om att bilda en kommitté som planerar
och genomför onlineprogram inom organisationen för att på så sätt binda
samman verksamheten mellan kongresserna. De onlinemöten som erbjudits
under pandemin har fallit väl ut och detta blir en fortsättning på dessa.

e

Avtackningar
Ordförande Gunnel Jönsson avtackar avgående kassör Besa Spahiu och vice
ordförande Tobias Danielsson liksom valberedningens Inger Jullander.

19. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.
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