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Verksamheten

Fortbildningsverksamhet

Sektionen för Österbotten ordnade i samband med föreningens vårmöte i Vasa den 16.5 en
fortbildningsdag. Biblioteks- och kulturdirektör Birgitta Aurén (Vasa stadsbibliotek–
landskapsbibliotek) höll ett inlägg om biblioteksekonomi och efterföljdes av vik.
bibliotekschef Maria Kronqvist-Berg (Malax kommunbibliotek) som diskuterade sociala
medier och bibliotek.  Efter lunchen berättade författarna Åsa Lind och Yvonne Hoffman om
sina författarskap.

Föreningens årskonferens hölls i Åbo den 18.9. Temat för konferensen var Mera år i ditt liv –
mera liv i dina år –… satsa på seniorer. I konferensen deltog 38 personer. Sektionen för södra
Finland svarade för konferensarrangemangen tillsammans med konferenssekreterare Vilgot
Strömsholm. Konferensen gick av stapeln i Åbo stadsbibliotek. Konferensen inleddes med
inspirerande tankar av teatermakare Bobo Lundén. Raisa Alameri (specialbibliotekarie,
Hagalunds bibliotek) höll ett anförande med rubriken ”Hjärnan har inte bäst före-datum”.
Dagens avslutades med två seniorer med visioner: Birgitta Boucht och Ralf Friberg.
Konferensen var ett samarbete med Regionförvaltningsverket, som ordnade en nationell
biblioteksdag 17.9 på Åbo stadsbibliotek. I konferensprogrammet ingick en guidad
rundvandring på Åbo Svenska Teater samt middag på Tiljan (ÅST) 17.9.

Föreningen ordnade en konferensresa till IFLA World Library and Information Congress i
Lyon, Frankrike 16-23.8. Temat för konferensen var Libraries, Citizens, Societies: Confluence
for  Knowledge.  I  resan  deltog  sex  (6)  personer  som  fick  njuta  av  en  solig  och  lärorik
konferensvecka. Carola Bäckström (Korsnäs kommunbibliotek) arrangerade resan.

Läsfrämjande projekt

Föreningen hade planerat ett läsambassadörsprojekt för Svenskfinland. För detta söktes
bidrag från Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Regionförvaltningsverket.
Då planeringsbidrag från Regionförvaltningsverket jämte ett mindre understöd från Svenska
folkskolans vänner beviljades, men inte den huvudsakliga finansieringen från Svenska
kulturfonden, sökte föreningens styrelse nya former för det läsfrämjande projektet.
Föreningen lanserade läskampanjen Surfa på bokvågen som skulle genomföras som tre
delprojekt i de finlandssvenska regionerna Nyland, Åboland och Österbotten. Den första
Surfa på bokvågen-kampanjen ordnades i november i Lovisa. Åboland och Österbotten är i
tur våren 2015.

Intressebevakning

Föreningen har under året skött intressebevakningen genom utlåtanden, representanter i
olika arbetsgrupper och organ samt kontakter till organ, myndigheter och organisationer. Till



utbildningsstyrelsen sändes ett brev angående bibliotekens betydelse i samband med
revideringen av läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen.

Medlemstidningen Bibban
Föreningens språkrör, medlemstidningen Bibban, utkom med tre (3) nummer under året.
Tidningen gavs ut i fyrfärgstryck och upplagan var cirka 450 exemplar. Som redaktörer
fungerade Mikaela Byskata-Ahlskog, Monica Borg-Sunabacka (Stadsbiblioteket i Jakobstad)
och Lisa Nylund (Raseborgs stadsbibliotek) som var chefredaktörer för varsitt nummer. Som
ansvarig utgivare fungerade föreningens ordförande. Layout, tryckeri och
postningstjänsterna var utlagda till Mattias Wikström (Tigerbyte). Många externa skribenter
har deltagit med alster under året. Förutom att Bibban sänds till föreningens medlemmar
finns den även tillgänglig för allmänheten på föreningens webbplats.

Övrig informationsverksamhet
Ett medlemsbrev skickades ut under året. Därtill användes föreningens e-postlistor för att
informera om föreningens verksamhet. Allmän information om föreningens verksamhet
annonserades även ut i Fackkalendern på biblioteken.fi
Föreningens webbplats användes för vidare informationsspridning. Uppdateringen sköts av
planerare vid biblioteken.fi. Föreningens intranät är knutet till biblioteken.fi-servicen.
Under år 2014 har föreningen aktivt informerat på Facebook för att underlätta
informationsspridningen och marknadsföra föreningen.

Utmärkelser

Föreningen delade i enlighet med verksamhetsplanen ut utmärkelsen ”Årets
biblioteksgärning” i samband med årskonferensen i Åbo. Utmärkelsen gick till
Vasa stadsbibliotek–landskapsbibliotek för läskampanjen Bibliotekspasset. Valet av
prismottagare gjordes av Sektionen för södra Finland. Motiveringen löd: Genom att erbjuda
en fribiljett till Vasa simhall efter tio lån på biblioteket har Vasa stadsbibliotek uppmuntrat
barn och unga både till läsning och till motion. Idén till Bibliotekspasset kom egentligen till
Vasa genom kommunsammanslagningen med Lillkyro år 2013. Lillkyro, Storkyro och Laihela
hade haft liknande kampanjer redan tidigare. Glädjande är även att projektet kunnat
inspirera till motsvarande kampanjer på nya håll. Projektet i Vasa leddes av avdelningschef
Minna Rinta-Valkama.

Årets bibliotekswebb utsågs av föreningens IT-utskott. Detta år gick utmärkelsen till Blanka-
biblioteken för de boktipsfilmer (http://www.scoop.it/blankabiblioteken) som producerats
som en del av VårKultur2014. VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens
landskapsförbund och kultursektorerna i Åbo, Pargas, Kimitoön och Produforum Åboland.
VårKultur2014 hade temat Barn och böcker – läsglädje i vardagen. IT-utskottet anser att
boktipsfilmerna som är gjorda av elever i årskurserna tre till nio är ett bra exempel på ett
lyckat samarbete mellan skolor och bibliotek. Att barnen får göra egna boktipsfilmer är ett
nytt och fräscht sätt att inspirera barn och unga att läsa. Användandet av teknik kan också
inspirera pojkar till läsning. Barnen aktiveras då de gör filmer, de får uppträda och använda
sig av olika uttrycksmedel som t.ex. att rita.



Medlemmar

Föreningen har både enskilda personer och organisationer som medlemmar. Enligt
stadgarna kan välförtjänta medlemmar som främjat föreningens verksamhet tilldelas
hedersmedlemskap. Enligt medlemsförteckningen hade föreningen i årets slut sammanlagt
447 medlemmar varav 372 personmedlemmar och 75 institutionsmedlemmar. Under året
tillkom 10 medlemmar och en avslutade sitt medlemskap.

Föreningens medlemsmöten

Vårmötet

Det första medlemsmötet, vårmötet, hölls vid Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek i Vasa
den 16.5 med 20 deltagare. Birgitta Aurén valdes till mötesordförande och Eva Höglund (Åbo
Akademis bibliotek) till sekreterare. Stadgeenliga ärenden behandlades.
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 godkändes och de redovisningsskyldiga
beviljades ansvarsfrihet.

Höstmötet

Det  andra  medlemsmötet,  höstmötet  hölls  den  18.9  i  Åbo  på  Åbo  stadsbibliotek.  Till
mötesordförande valdes Karolina Zilliacus (Pargas stadsbibliotek) och Eva Höglund till
sekreterare. 38 av föreningens medlemmar var närvarande. Stadgeenliga ärenden
behandlades. En ny styrelse för år 2015 valdes. Christian Nelson omvaldes som föreningens
ordförande. Medlemsavgiften fastställdes till 25 € för ordinarie medlemmar och institutioner
och 10 € för studerande, arbetslösa, pensionärer, moderskaps- och vårdlediga. Arvoden och
reseersättningar för förtroendevalda under 2015 fastställdes även. Verksamhetsplanen och
budgeten för år 2015 godkändes.

Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av vid höstmötet vald
ordförande plus sex (6) ordinarie medlemmar, varav tre (3) representerar Österbotten och
tre (3) södra Finland

Styrelsen hade följande sammansättning:

Ordförande
Christian Nelson
informatiker
Tritonia (Vasa)

Sektionen för Österbotten
Isabel Johansson (ordinarie) Sari Seitamaa-Svenns (suppleant)



bibliotekssekreterare bibliotekschef
Tritonia (Vasa) Korsholms kommunbibliotek

Monica Borg-Sunabacka (ordinarie) Marina Sandström (suppleant)
chef för barn- och ungdomsavdelningen bibliotekschef
Stadsbiblioteket i Jakobstad Vörå kommunbibliotek

Mikaela Byskata-Ahlskog (ordinarie) Lena Sågfors (suppleant)
biblioteksfunktionär pedagogisk informatiker
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibl. Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek

Sektionen för södra Finland
Lisbet Muurinen  (ordinarie) Lisa Nylund (suppleant)
informatiker barnbibliotekarie
Vanda stadsbibliotek Raseborgs stadsbibliotek

Helena Andersson (ordinarie) Martin Ginström (suppleant)
servicechef bibliotekarie
Esbo stadsbibliotek Svenska litteratursällskapets bibliotek

Eva Höglund  (ordinarie) Jolanda Tirkkonen (suppleant)
bibliotekarie bibliotekarie
Åbo Akademis bibliotek Pargas stadsbibliotek

Styrelsen konstituerade sig den 23.1.2014 och sammanträdde under året till sju möten i
Tammerfors, Vanda, Vasa och Åbo.  Styrelsen ledde årets arbete enligt den av höstmötet
2013 godkända verksamhetsplanen och budgeten för 2014.  Styrelsen sammankom 23-24.11
till ett kombinerat styrelsemöte-idéverkstad för att kartlägga verksamheten och idéer till
framtida projekt. Till idéverkstaden inbjöds även utskottsordföranden och föreningens
EBLIDA-representant.

Under styrelsen arbetade två regionala sektioner och fyra utskott.

Sektionerna

De tre ordinarie styrelsemedlemmarna jämte suppleanterna från södra Finland leder
sektionen för södra Finland. De tre ordinarie medlemmarna jämte suppleanterna från
Österbotten leder sektionen för Österbotten.

Sektionen för södra Finland
På det konstituerande mötet den 17.1.2014 valdes Lisbet Muurinen till ordförande för
sektionen och till sekreterare Helena Andersson. Övriga medlemmar i sektionen var Eva
Höglund, Lisa Nylund, Jolanda Tirkkonen och Martin Ginström. Sektionen arrangerade
årskonferensen.

Sektionen för Österbotten



Sektionen konstituerade sig den 23.1.2014. Monica Borg-Sunabacka valdes till ordförande
och Isabel Johansson till sekreterare. Övriga medlemmar i sektionen var Mikaela Byskata-
Ahlskog, Marina Sandström, Sari Seitamaa-Svenns och Lena Sågfors. Sektionen ansvarade för
fortbildningsdagen i samband med vårmötet i maj. I samband med Vasa Littfest 8.11
ordnades en medlemsträff på Bistro Ernst.

Utskotten

Internationella utskottet

Under året fungerade Georg Strien (Vetenskapliga samfundens delegation) som ordförande.
Övriga medlemmar var Carola Bäckström och Gun Vestman (Tritonia).

IT-utskottet
Under året fungerade Mia Malm (biblioteken.fi) som ordförande för utskottet.  Övriga
medlemmar var:
Camilla Holländer (Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken)
Maria Forsén (Åbo Akademis bibliotek)
Harriet Lill-Smeds (Lovisa stadsbibliotek / Biblioteken i östra Nyland)
Helena Backman-Karvonen (Borgå stadsbibliotek-Nylands landskapsbibliotek / Porsse-
biblioteken)
Annika Högväg (Stadsbiblioteket i Jakobstad/Fredrikabiblioteken)
Yvonne Henriksson (Raseborg stadsbibliotek / Lukasbiblioteken)
Susanna Söderholm (Helsingfors stadsbibliotek / Helmetbiblioteket)
Solveig Lund (Pedersöre kommunbibliotek / Fredrikabiblioteken)
Victoria Lundgren (Mariehamns stadsbibliotek, Katrina)
Susanne Ahlroth (Regionförvaltningsverket, expertmedlem)
Esa-Pekka Keskitalo (Nationalbiblioteket, expertmedlem)

IT-utskottet sammankom till två (2) möten under året. Utskottet ansvarade för utmärkelsen
Årets bibliotekswebb. Diskussion med IT-utskottets ordförande på idéverkstaden i
Tammerfors utmynnade i att föreningen beslöt att tillsätta ett separat utskott för
katalogiseringsfrågor.

PR-utskottet

PR-utskottet sammankom till två webbmöten under året. Utskottet bestod av Eva Höglund,
Tove Knutar Sjöblom från Kronoby kommunbibliotek, Mia Malm och Christian Nelson. PR-
utskottet planerade nytt PR-material under den år 2013 lanserade devisen ”Din framtid –
ditt bibliotek”.

Utbildnings- och fortbildningsutskott

Tillsättandet av utbildnings- och fortbildningsutskottet bereddes av föreningens
representant Helena Andersson i samarbete med Susanne Ahlroth/ Regionförvaltningsverket
och Nancy Pettersson/Centret för livslångt samarbete.



Nationellt samarbete

Biblioteksföreningarnas samarbetsorgan BFSO
FSBF samarbetar inom Biblioteksföreningarnas samarbetsorgan (BFSO) Suomen kirjastoseura
– Finlands biblioteksförening, De vetenskapliga bibliotekens samfund och Tietoasiantuntijat
r.y. Under år 2014 hölls inga möten utan samarbetet sköttes huvudsakligen medels e-
postkorrespondens.

Minerva

Minerva är ett samarbetsorgan för biblioteksföreningarna samt de fackföreningar som
representerar bibliotekspersonalen. Vice ordförande Lisbet Muurinen representerade
föreningen i Minervagruppen under året. Disa Svenskberg (Åbo Akademis bibliotek) deltog
även i gruppens arbete.

Internationell verksamhet

Nordiskt samarbete
Föreningens ordförande och kassör deltog i ett lunchmöte tillsammans med de nordiska
systerföreningarna i samband med IFLA-konferensen i Lyon. Kontakterna i synnerhet till
Svensk biblioteksförening har under året intensifierats och FSBF får numera systematiskt ta
del av det material som Svensk biblioteksförening producerar. Ett samarbete kring
översättning av engelskspråkiga dokument till svenska har även diskuterats.

Isabel Johansson deltog i Svensk biblioteksförenings Biblioteksdagar i Umeå 7-8.5.

Europeiskt samarbete
Susanne Holmlund (Tritonia) fungerade som Leena Toivonens ersättare i styrelsen för
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA).
Föreningens ordförande deltog i EBLIDA:s årsmöte 13.5 i Aten och 14.5 i EBLIDA-NAPLE-
konferensen med temat Libraries in transition. Changes? Crisis? Chances?

Vid konferensen i Aten knöts kontakter mellan föreningens ordförande och representanter
för Cyperns biblioteksförening (  – 

 / Cyprus Association of Librarians – Information Scientists (CALIS)).
Föreningarnas ordförande konstaterade att det finns många likheter mellan föreningarna
och att ett samarbete vore gynnsamt. FSBF:s ordförande inbjöds att föreläsa vid den
cypriotiska föreningens konferens i Lefkosia 28.11 om innovationer på allmänna bibliotek.
Temat för föredraget var Public Libraries in Finland: Cooperation, Changes, Chaces.

International Federation of Library and Information Associations (IFLA)
Föreningen bekostade ordförandes deltagande i IFLA World Library and Information
Congress 16–22.8 i Lyon. Ytterligare tre styrelsemedlemmar kunde delta i konferensen tack
vare finansiering från utomstående parter.

Ekonomi och erhållna understöd



Föreningens ekonomi var stabil under året och utgifterna var anpassade till inkomsterna.
Möteskostnaderna utgjorde liksom tidigare år den största utgiftsposten. Tack vare att så väl
medlemsavgiftsintäkterna som de erhållna understöden hölls på samma nivå som tidigare år
kunde en fortsatt aktiv verksamhet bedrivas. Föreningens kapital uppgick vid årets slut till
26.517,42 euro.

För den allmänna verksamheten erhöll föreningen statsbidrag om 14.000 euro från
undervisnings- och kulturministeriet. Därtill erhölls ett bidrag om 14.000 euro från Svenska
kulturfonden.

För den läsfrämjande verksamheten erhölls bidrag från Svenska folkskolans vänner (5.000
euro) och Regionförvaltningsverket (2.000 euro). De erhållna bidragen används för projektet
Surfa på bokvågen som fortsatte på våren 2015.

Konstsamfundet gav ett bidrag om 2.000 euro för utgivningen av Bibban.

Kulturfonden för Sverige-Finland gav ett bidrag om 212,80 euro för föreläsare Åsa Linds resa
från Sverige till vårmötet i Vasa.

För årskonferensen erhölls bidrag från Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond (1.000
euro) och William Thurings stiftelse (1.000 euro). Från BTJ erhölls sponsring om 350 euro.

Föreningen framför ett varmt tack till alla sponsorer.

Arkiv
Föreningens arkiv är donerat till Åbo Akademis bibliotek och omfattar cirka 10 hyllmeter.

Förteckningar

FSBF var under året ordinarie medlem i följande organisationer:
· European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA):

Executive committee: ersättare Susanne Holmlund (ordinarie Leena Toivonen, Finlands
vetenskapliga bibliotekssamfund)

· Finlands biblioteksmuseiförening
· International Federation of Library Associations (IFLA): generalförsamlingen Christian

Nelson ; Information Technology Section: Annika Högväg (Stadsbiblioteket i Jakobstad)
· Svenska studieförbundet

Representanter i övriga samarbetsorgan:

· Biblioteksföreningarnas samarbetsorgan BFSO/KNK: Christian Nelson
· IFLA-fonden: Lisbet Muurinen
· Styrgruppen för Kirjastot.fi/Biblioteken.fi: Eija Sjöblom (Kimitoöns kommunbibliotek)
· Referensgruppen för andra stadiets utbildning/läroavtalsutbildningen på svenska i

Finland vid Borgå Point College: Helena Andersson
· Minerva – arbetsgruppen för de biblioteksfackliga organisationerna: Lisbet Muurinen



· Nationella arbetsgruppen för utbildningsfrågor inom biblioteks- och
informationsområdet (Kansallinen kirjasto- ja informaatioalan koulutustyöryhmä):
Susann Forsberg (Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek)


