
PROTOKOLL   

Den riksomfattande BU-gruppens konstituerande möte 

Tidpunkt: torsdag 20.08.2020 kl 9.30 

Plats:  Seinäjoki stadsbibliotek, Jaaksi-sali, Koulukatu 21, Seinäjoki 

 

 

Närvarande:  

Lena Sågfors, Seinäjokis specialuppdrag (ordförande) 

Anna-Maija Koskimies, Seinäjokis specialuppdrag/Vasa stadsbibliotek (sekreterare) 

Mervi Heikkilä, Seinäjokis specialuppdrag 

Pirjo Humalainen, Seinäjokis specialuppdrag 

Catharina Latvala, Borgå AKE 

Emma Björkqvist, Fredrikabiblioteken 

Tanja Fagerholm, AKE Pampas 

Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket (på distans) 

Cia Numelin, Bibliotek.ax (på distans) 

Janina Svart, Åbo AKE (på distans) 

Agneta Möller-Salmela, Helle-biblioteken (på distans) 

Cecilia Eriksson, HelMEt-biblioteken (på distans)  

Mikaela Byskata-Ahlskog, Anders-biblioteken (på distans) 

 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades av sammankallande Lena Sågfors kl. 9.38. 



 

2. Mötets sammankallande sammansättning 

Möteskallelse skickades per e-post 1.7.2020. Möteskallelsen gick ut till de representanter 
som valts och meddelats ska ingå i BU-gruppen.  
  
Vi önskade att varje tvåspråkigt utvecklingsbibliotek utser en representant till BU-gruppen. Vi 
sökte också deltagare från följande biblioteksnätverk och bibliotek i svenskfinland (en person 
per nätverk eller bibliotek): Andersbiblioteken, bibliotek.ax (Åland), Blanka, 
Eeposbiblioteken, Fredrikabiblioteken, Helle-biblioteken, Helmet, Kyrkslätts bibliotek, 
Lukki-biblioteken, Vasa stadsbibliotek och Vaski-biblioteken. I BU-gruppen ingår också en 
representant från Regionförvaltningsverket. 
Det är möjligt att delta i mötet via en länk på distans. 

 

Mötet konstaterades vara lagenligt och beslutsfört. 

 

3. Val av ordförande 

Lena Sågfors fungerar som ordförande för mötet. 

 

4. Val av sekreterare 

Anna-Maija Koskimies fungerar som mötets sekreterare. 

 

5. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare  

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Tanja Fagerholm och Catharina Latvala. 

 

7. BU-gruppens regelverk 

BU-gruppen sammankommer nu officiellt för första gången. Rådet eller nätverket som kallas 
BU-gruppen har tidigare hållit kontakt via e-post, Facebook och Microsoft Teams. 
Grundandet av BU-gruppen hör till specialuppdraget som Seinäjoki stadsbibliotek har fått 
från Undervisnings- och kulturministeriet. Uppdraget från OKM lyder: 



Att skapa, leda och utveckla ett nätverk för aktörer inom allmänna bibliotek som arbetar med 
läsfrämjande verksamhet för barn och unga. 

För att nätverket eller BU-gruppen ska kunna fungera behöver vi ett regelverk att verka 
inom. Medlemmarna i gruppen behöver omfatta verksamhetens mål, men också inse att 
man bör kunna agera flexibelt enligt olika situationer eller förändringar i verksamhetsmiljön. 
Regelverket får därmed inte vara för detaljerat och begränsande.  

 

Förslag på regler 

BU-gruppen är ett expertnätverk inom barnbiblioteksverksamhet på svenska i Finland, med 
fokus på barn och ungas läsande och frågor som rör läsfrämjande verksamheter. 

BU-gruppens uppgifter är 

- att främja samarbeten mellan allmänna bibliotek i frågor om läsfrämjande arbete för 
barn och unga 

- att främja förutsättningarna för allmänna bibliotek att utföra läsfrämjande insatser 
- att främja samarbeten med övriga aktörer som jobbar med läsfrämjande verksamhet 

för barn och unga 
- att föra fram idéer och initiativ för läsfrämjande arbete 
- att stödja specialuppdraget vid Seinäjoki stadsbibliotek  
- att synliggöra fina resultat av utfört barn- och ungdomsbiblioteksarbete  

 

För att uppnå målen kommer man inom BU-gruppen att arbeta på följande sätt: 

● lyfta ärenden, utlåtanden och initiativ och låta utreda frågor inom ramen för 
resurserna  

● skapa förslag till gemensamma projektansökningar 
● grunda arbetsgrupper 

 

BU-gruppens sammansättning, arbetssätt och beslutsförhet 

 
Varje tvåspråkigt utvecklingsbibliotek i Finland har varsin representant i BU-gruppen. 
Följande biblioteksnätverk eller bibliotek i svenskfinland ingår också i BU-gruppen (en 
person per nätverk eller bibliotek): Andersbiblioteken, bibliotek.ax (Åland), Blanka, 
Fredrikabiblioteken, Helle-biblioteken, Helmet, Kyrkslätts bibliotek, Lukki-biblioteken, Vasa 
stadsbibliotek och Vaski-biblioteken. Eeposbiblioteken har inte utsett en representant. I 
BU-gruppen ingår också en representant från Regionförvaltningsverket.  
 
Förslag på en mandatperiod på tre år. 



I BU-gruppen ingår också medlemmar som arbetar med specialuppdraget vid Seinäjoki 
stadsbibliotek (max 4 personer). Dessa medlemmar är röstberättigade i BU-gruppen och 
fungerar som sammankallande, ordförande och sekreterare vid BU-gruppsmöten. Dessa 
medlemmar sköter också kontakten till den finskspråkiga motsvarigheten lanu-neuvosto och 
för fram BU-gruppens ställning i frågor och liknande inom det nätverket.  

BU-gruppen sammankallas minst två gånger per år, och utomstående experter kan tillkallas 
till sammankomsterna.  

BU-gruppen får fatta beslut när hälften av ledamöterna är närvarande. Gruppen kan fatta ett 
beslut eller ta ställning till något ifall över hälften röstar för förslaget.  

Beslut: Regelverket godkändes. 

 

8. BU-gruppens verksamhet och arbetssätt perioden 2020-2022.  

BU-gruppen sammankommer enligt beslut. Följande mötes tidpunkt och plats bör 
bestämmas i god tid, gärna redan i samband med föregående möte.  

Målet är att årets andra möte skulle ha en utvidgad sammansättning. Förutom BU-gruppen 
deltar Lanu-neuvosto och en rad övriga experter och aktörer som arbetar med läsfrämjande 
verksamhet för barn- och unga. 

Medlemmarna meddelar sekreteraren senast fem dagar före mötet ifall hen kan delta på 
plats eller på distans, och ifall hen fått förhinder.  

Medlemmarna får kontakta BU-gruppens sekreterare eller ordförande ifall man vill lyfta ett 
ärende på kommande möte. Under mötet är det också alltid möjligt att presentera ett ärende 
under punkten Övriga ärenden.  

 

9. BU-gruppens tankar och idéer gällande nätverkets verksamhet 

BU-gruppens roll och tänkta verksamhet diskuterades, och följande tankar och idéer 
presenterades: 

- BU-gruppens uppgift är att lyfta barnbiblioteksverksamheten och visa på behovet av 
professionellt kunnande inom området 

- BU-gruppen kan med sin verksamhet bidra till en mera jämlik 
barnbiblioteksverksamhet i hela Svenskfinland och höja både statusen och nivån för 
barnbilblioteksverksamheten i alla regioner genom 

● gemensamma satsningar i olika läsfrämjande kampanjer 
● att sprida praxis, expertis och material  
● att föra vidare information från fältet 



- BU-gruppen förväntas även bli en grupp vars beslut ger mera tyngd åt frågor om 
status och resurser framför allt mellan biblioteken och beslutsfattarna 

- BU-gruppens verksamhet förväntas också erbjuda stöd åt svenskan i de kommuner 
där satsningar på svensk biblioteksverksamhet är otillräckliga 

Allt som allt sågs Seinäjokis specialuppdrag i allmänhet och BU-gruppen i synnerhet som 
bra kanaler för att göra barnbiblioteksverksamheten både mera rättvis och jämlik i hela 
landet. 

 

10. Aktuellt  

- Läsfesten i Seinäjoki  25-26.11.2020 är framflyttad till november 2021 på grund av 
den rådande coronavirussituationen. I stället ordnas den 25-26 november 2020 ett 
tvåspråkigt webbinarium med temat läsinspiration. Info om webbinariet kommer i 
september. 

- Utvidgat BU-gruppsmöte ordnas våren 2021, ett BU-gruppsmöte i december 2020. 
- Mötesplatsen kommer att cirkulera mellan olika regioner så att vi blir bekanta med 

varandra och varandras bibliotek 
- Avtalet mellan skola och bibliotek förväntas bli klar under hösten 2020. På våren 

börjar arbetet med ett avtalsutkast mellan småbarnsfostran och biblioteket 

 

11. Samarbetsavtal mellan biblioteket och den grundläggande utbildningen.  

● Skriftliga kommentarer till utkastet inom 30.6 från flera medlemmar i BU-gruppen har 
delats via Teams. 

● Samarbetsavtalets första utkast diskuterades vid BU-gruppens virtuella möte på 
Teams 11.6.2020, pm från mötet finns på Teams. Likaså kommentarer på utkastet 
från Äidinkielenopettajain liitto och PM från motsvarande möte med lanu-neuvosto 
12.6.2020.  

● En ny version, baserad på kommentarer från rådsmötena 11.6 och 12.6, finns nu 
tillgänglig i en ny svensk översättning. Denna version diskuterades. Ett övergripande 
problem i avtalstexten var enligt många att man inte betonade lustläsningen och 
läsinspirationen. Eventuellt kunde dessa infogas i inledningen där en tydligare 
motivering för varför ett sådant här avtal behövs skrivs in. Språket putsas, och en ny, 
språkgranskad och bearbetad version kommer att delas till mötesdeltagarna via 
Teams och per e-post. 

 

12. Övriga ärenden 

- Läskampanjen Skattjakt har tagits i bruk hos en del bibliotek. Vissa har skjutit upp 
kampanjen till ett annat tillfälle p.g.a. coronasituationen, andra har haft egna 
sommarkampanjer, och vissa har tagit paus från kampanjer helt under sommaren.  



- De olika språkversionerna var mycket uppskattade, det tryckta materialet behöver 
kanske utvecklas/förenklas något 

- Läskampanjer och deras målgrupper diskuterades livligt. I synnerhet önskades 
gemensamma läskampanjer för åk 7-9, då dessa upplevs svåra att ordna/genomföra. 
Dessa kunde planeras i samarbete med modersmålslärare och  elever och 
genomföras delvis med hjälp av de sociala medierna.  

- Skilda läskampanjer för svaga läsare och bokslukare önskades också, likaså en 
kampanj på lättläst svenska. Den lättlästa kampanjen kunde på ett enkelt sätt 
genomföras genom att översätta ett befintligt material som Seinäjoki stadsbibliotek 
tagit fram. Denna kampanj genomförs i samarbete med speciallärare och riktar sig 
enbart till sådana barn som har tydliga läshinder. Kampanjen har gett fina resultat i 
Seinäjoki. 

- En kampanj som för fram läsande förebilder (med fotbollsspelaren Tim Sparv som 
exempel) diskuterades också, likaså bokkassar till daghem/skolor. 

- BU-gruppen och ERTE funderar vidare på dessa idéer och tar tag i dem när nästa 
kampanj blir aktuell 

 

13. Följande möte 

BU-gruppens följande sammanträde sker på distans den 7 december kl. 13-15. 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 14.30 

 

 

___________________________________ ________________________________ 

Lena Sågfors, ordförande Anna-Maija Koskimies, sekreterare 

 

___________________________________ ________________________________ 

Tanja Fagerholm, protokolljusterare Catharina Latvala, protokolljusterare 

 


