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Möten
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar:
Föreningen har under året haft 56 betalande medlemmar.

Programverksamhet
18 september hade vi ett välbesökt årsmöte i regionbibliotekets lokaler och under
Christer Holmqvists ordförandeskap.
Efter årsmötet fick vi lyssna till Åsa Lundholm, litteraturpedagog på Valstaskolan i
Märsta. Hon berättade om sitt litteraturpedagogiska arbete. Läs mer i Lärarnas
Nyheter. 2011 var Åsa en av finalisterna till lärarpriset Guldäpplet.
27 november gjorde vi ett studiebesök på Hallonbergens bibliotek och
Signalfabriken i Sundbyberg. Vi fick bl a höra om arbetet med att hbt-certifiera
Hallonbergens bibliotek, skolbiblioteksorganisationen i kommunen och en visning av
det nya biblioteket i Signalfabriken.
20 februari hade vi ett Open spcace på Mariaskolan där deltagarna själva fick
bestämma vilka aktuella frågor som skulle diskuteras. Frågorna grupperades
ämnesvis och deltagarna fick sedan välja grupp för diskussion och efter halva tiden
gavs möjlighet att byta grupp.
3 april hade vi en studiekväll kring appar och surfplattor på Regionbibliotek
Stockholm.
16 maj var det dags för det årliga heldagsstudiebesöket. I år besökte vi Slussens
bibliotek och Faktarummet på Stadsmuseet i Stockholm på förmiddagen. Efter en
gemensam lunch besökte vi Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan i Stockholm.
2 juni samlades vi slutligen till den årliga picknicken på L.ångholmen. Den här
gången hade vi vackert väder så det blev både rundvandring på ön och picknick.

Medlemsblad
Föreningens elektroniska nyhetsbrev Östanvinden har utkommit med 4 nummer
som distribuerats till medlemmarna direkt i e-postbrevlådorna.

Webb
Hemsidorna har på ett förtjänstfullt sätt underhållits av Anette Holmqvist och är
föreningens ansikte utåt.

Samverkan
Susanne Nordqvist har under året varit skolbiblioteksföreningarnas representant i
Nationella Skolbiblioteksgruppen. Suppleant har varit Anna Rydh-Eriksson
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