
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum
Styrelsen 2012-12-05

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, onsdagen den 5 december 2012, kl. 10.00-11.30

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
Maria Malmgren, Uppsala kommun

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Katarina Hjortsäter, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Utses att justera: Kerstin Mickelsson

Underskrift: Sekreterare………………………………… § 29- 37

Ordförande…………………………………

Justerare……………………………………

§ 29



Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 30

Val av justerare

Kerstin Mickelsson utsågs till justerare för mötet.

§ 31

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 32

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 33

Inbjudan till Uppsala kommuns kulturnämnd

Anna-Karin Westerlund, Margareta Ärlebrand och Katarina Hjortsäter inbjuder Kulturnämndens 
ledamöter till en visning av biblioteket och dess verksamhet i början av mars 2013. 

§ 34



Verksamhetsbidrag från Uppsala kommun 2013

Margareta Ärlebrand fick i uppdrag att kontakta Kulturkontoret angående verksamhetsbidraget från 
Uppsala kommun. 

§ 35

Rapporter

a) Ekonomisk rapport. 

Plusgiro: 1 548 959,88

b) Katarina Hjortsäter rapporterade om arbetet med stiftelsen webbplats. En startsida ligger nu 
ute under adress www.stiftelsendaghammarskjoldbiblioteket.se. Styrelsen diskuterade den 
fortsatta utformingen av webbplatsen. Stadsbiblioteket, Uppsala kommun och Svenska FN-
förbundet bör uppmanas att länka till webbplatsen.

c) Katarina Hjortsäter rapporterade från sin studieresa och kurs i Genève, 28/10-2/11.

d) Katarian Hjortsäter och Margareta Ärlebrand rapporterade från Kulturnatten, 8/9 och Bok 
och biblioteksmässan i Göteborg, 27/9-30/9. Båda evenemangen gav möjligheter att sprida 
kännedom om bibliotekets verksamhet och skapade kontakter med andra FN-organisationer 
och enskilda som är intresserade av FN:s verksamhet.

e) Margareta Ärlebrand rapporterade att Gunnel Torén inte är intresserad av att skriva Dag 
Hammarskjöldbibliotekets historia. Frågan om intresse för uppdraget går nu till Bo Wirmark. 
Ett tak för arvode föreslogs till 50 000 kronor.

f) Margareta Ärlebrand rapporterade om bibliotekets kontakter med Uppsala gymnasieskolors 
bibliotekarier. Eva Thorell är bibliotekets representant i den samarbetsgrupp som bildats.

g) Margareta Ärlebrand representerar biblioteket i en workshop på Fredens Hus om fredsåret 
2014. Uppsala kommun är initiativtagare till firandet av 200 år av fred där en mängd 
organisationer kommer att delta.

§ 36

http://www.stiftelsendaghammarskjoldbiblioteket.se/


Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2013-02-13 kl. 15.00

Nästa arbetsutskott äger rum 2013-01-29 kl. 15.15

§ 37

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum
	Styrelsen 2012-12-05
	Mötets öppnande
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	Föregående mötesprotokoll
	Nästa möte
	Mötet avslutas


