
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum
Styrelsen 2012-09-04

Plats och tid Sammanträdesrummet,  Dag Hammarskjöldbiblioteket,
Klostergatan 3, tisdag 4 september 2012, kl 15-16

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Erik Silenstam, Uppsala kommun
Erik Noreen, Uppsala universitet

Övriga närvarande: Birgitta Ström, Uppsala kommun

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Birgitta Ström

Underskrift: Sekreterare………………………………… § 21- 28

Ordförande…………………………………

Justerare……………………………………



§ 21

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 22

Val av justerare

Birgitta Ström utsågs till justerare för mötet.

§ 23

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 24

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 25

Rapporter

a) Höstens arbete och evenemang
Arbetsutskottet rapporterade från diskussionen om höstens arbete med olika evenemang.

Planerade aktiviteter att:
 delta i Uppsala kommuns Kulturnatt 8/9



 delta i årets Bok och biblioteksmässa i Göteborg 27 -30/9
 delta i möten med Uppsalas skolbibliotekarier, oktober/november
 ta emot skolklasser med olika internationella teman oktober
 förbereda, presentera och lansera en webbplats för stiftelsen DH, november
 skriva Dag Hammarskjöldbibliotekets historia, särskilt med avseende på bibliotekets tillkomst
b) Ekonomisk rapport
Styrelsen önskar sätta in 150 000 krono från HSBs avslutade konto på annan bank, t.ex. Nordea
c) Anna-Karin bjuder in Uppsala kommuns kulturnämnd till biblioteket den 5/11
d) Erik S rapporterade från ett möte med den socialdemokratiska fullmäktigegruppen Gruppen 

besökte biblioteket den 21/5 och Erik berättade bl.a. för medlemmarna om bakgrunden till 
bibliotekets tillkomst 

§26

Övriga frågor

Styrelsemedlemmarna påmindes om två föredrag i Missionskyrkan. 
Bo Wirmark den 11/10 och Peter Wallensteen den 18/10

§ 27

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 5/12 kl 10.00 med jullunch kl. 12.00
Nästa arbetsutskott blir den 27/11 kl 15.15
Jens P försöker ordna ett studiebesök hos Svenska FN-förbundet under oktober/november

§ 28

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat
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