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Representanter i biblioteksråd (egen presentation)
Regional biblioteksplan för Stockholms län - biblioteksråd
Catarina Ericson-Roos, Överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek
2004 - överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek (SUB)
1998-2003 - chef för Enheten för litteraturförsörjning vid SUB
1993-1998 - chef för avd för Inre tjänst vid Handelshögskolans bibliotek
1976-1998 - Uppsala universitetsbibliotek i olika roller, bl. a chef för dåvarande Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrums bibliotek (nuvarande Ekonomikum)
1977 - disputerade i engelsk litteraturvetenskap
Ordinarie ledamot i Kungliga bibliotekets Insynsråd och i Riksantikvarieämbetets biblioteksstyrelse samt som suppleant i styrelsen för Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek.
Lisa Martling Palmgren, Bibliotekschef på Konstfack
Bibliotekschef på Konstfack i Stockholm sedan år 2000. Konstfack är Sveriges
största konstnärliga högskola med 9 institutioner och 900 studenter inom
kandidat- och mastersprogram, lärarprogram och fristående kurser inom design, konsthantverk, konst och bildlärarutbildning. Arbetar ständigt med att
utveckla biblioteket, nu bl. a med att utveckla biblioteket som forskningsinfrastruktur.
Initierat aktivt nätverk inom Stockholm där bibliotekscheferna för mindre
högskolebibliotek ingår (Gymnastik- och idrottshögskolan, Danshögskolan,
Musikhögskolan, Polishögskolan, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmets
högskola, Anna Lindh-biblioteket/Försvarshögskolan). Medverkan i Biblioteksrådet kommer att kopplas nära till det nätverket.
Tidigare enhetschef för vuxenavdelningen respektive avdelningen Fakta på
stadsbiblioteket i Umeå 1989 – 2000. I Umeå arbetade jag tillsammans med
personalen och i samarbete med industridesigner mycket med arbetsmiljön på
stadsbiblioteket, vilket bl. a resulterade i ergonomiska utlånings- och återlämningsdiskar samt en informationsdisk som är i produktion. Innan dess verksam som barnbibliotekarie, filialchef, mm vid stadsbiblioteken i Stockholm
och Nacka. Fil. Kand. 1973, Bibliotekarie 1975.
Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket
Överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket sedan 2006
Ledamot av Kungl bibliotekets nationella referensgrupp sedan 2007
Deltog i Sverigebibliotekets första möte
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f d ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse (slutade 2008)
Aktiv i IFLA-sammanhang, tidigare i sektionen Management & marketing,
numera i sektionen för parlamentsbibliotek
Tidigare anställningar:
Informations- och IT-chef vid Stockholms universitetsbibliotek 1999-2006
Enhetschef vid Svenska kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och
Landsting) för enheten Information och bibliotek 1998-1999, tidigare biblioteks- och it-ansvarig i den organisationen.
Eivor Kotkamaa, Bibliotekarie vid Finlandsinstitutets bibliotek
Eivor har arbetat som bibliotekarie på Institutet sedan 1996. Utbildad socionom vid Umeå universitet 1985. En av två på biblioteket som vänder sig till
sverigefinländska biblioteksanvändare i länet - men har även svenskar som
användare. Bokbeståndet är mestadels på finska men även ca 10 % finska
böcker som är översatta till svenska och finlandssvenska böcker samt sverigefinska böcker. Biblioteket har ca 100 tidningar och tidskrifter och en barnavdelning.
Vi arbetar med allmänna biblioteksgöromål: att förbereda att kopiera sökord
till våra beställda böcker som skall komma i dagarna (en stor beställning). De
ska katalogiseras (kopia) och plastas. Jag håller också på med våra framtida
utställningar och vi säljer för Institutets räkning biljetter till våra evangemang.
Marie Källberg, Chefbibliotekarie på Karolinska Universitetssjukhuset
Chefbibliotekarie på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2000. Medlem i
KBs Expertgrupp för biblioteksstatistik sedan starten 2008, medlem i Karolinskas bibliometrigrupp i samarbete med KI, medlem i nätverk för sjukhusbibliotekschefer. Ingår i arbetsgruppen för portalen Vårdverktyget.se - en portal för personal inom sjukhusvården. Har tidigare under 6 år (3 år som ordförande) ingått i styrgruppen för Specialgruppen för medicin och vård inom
Svensk Biblioteksförening, varit medlem i Nordic-Baltic Board inom EAHIL
(European Association för Health Information Libraries). Arbetade 1973-1996
på Stockholms stadsbibliotek, nästan enbart på uppsökande biblioteksverksamheten, från 1989 på Karolinska. Arbetat heltid på det medicinska biblioteket på Karolinska sedan 1996.

Cecilia Bengtsson, Samordnare för skolbiblioteken i Ekerö
Sedan jag tog examen i Biblioteks- och Informationsvetenskap 1997 har jag
arbetat på folkbibliotek och skolbibliotek i Storstockholm. 2006 fick jag en
tjänst som samordnare för skolbiblioteken i Ekerö kommun vilket jag fortfarande är verksam som, jag har även hand om två skolbibliotek i Ekerö kom-
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mun. Rollen som samordnare innebär att stödja, stärka och utveckla skolbiblioteken och dess personal.
Skolbiblioteksorganisationen på Ekerö bemannar alla kommunala skolors
skolbibliotek och tillsammans i nätverket gör vi gemensamma satsningsområden varje år. I år satsar vi på att bli mer integrerade i lärprocesserna, använda
web 2.0 som en del av vår och elevernas vardag, implementera ännu mer av
genusperspektiv i verksamheterna och att planera för framtidens skolbibliotek
på Ekerö. Jag engagerar mig mycket i omvärldsbevakning och har skapat en
netvibes för skolbibliotek och omvärldsbevakning
www.netvibes.com/eskolbibliotek
Styrelseledamot i skolbiblioteksföreningen Öst.
Margareta Berg, Bibliotekschef i Botkyrka kommun
Jag är sedan 2003 bibliotekschef i Botkyrka kommun vilket innebär strategisk
ledning och utveckling av sex lokala folkbibliotek och ett virtuellt 24timmarsbibliotek. Botkyrka är en ung, mångsidig och internationell kommun
och jag har arbetat med att profilera och utveckla biblioteken i enlighet med
den biblioteksplan som antogs i kommunfullmäktige 2005.
Tidigare har jag bl. a arbetat i Upplands Väsby kommun, 1976-1983 som barnbibliotekarie och 1984-2000 som bibliotekschef, tidvis även kulturchef och
kultur- och fritidschef med kortare uppehåll för uppdrag åt Kulturrådet och
vid Stockholms stadsbibliotek. 2001-2003 arbetade jag som enhetschef vid
Stockholms stadsbibliotek med att utveckla ett ljudbibliotek. Jag sitter sedan
2008 som representant för Svensk biblioteksförening i styrelsen för Kurdiska
biblioteket.
Marie Holmqvist, Bibliotekschef i Salems kommun
Jag har erfarenhet av att arbeta på bibliotek, med allmänkultur, programverksamhet, marknadsföring och samarbete med föreningar, organisationer, grupper, museer och andra verksamheter. Under några år arbetade jag också i
bank- finans- och försäkringsvärlden. Just är jag bibliotekschef på det lilla
folkbiblioteket i Salems kommun, som stoltserar med att ha haft regionens
högsta utlåningen per invånare 2008.
2008-Salems kommun, bibliotekschef
2004-2008 Solna stadsbibliotek, ansvarig för information/marknadsföring/program/utställningar
2006-2007 Upplands Bro kommun, bibliotekschef 6 mån
2000-2003 Skandiabanken, privatekonomisk rådgivare i försäkring och finansiella tjänster
1994-2000 Botkyrka kommun, barn- och ungdomskultursekreterare
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1989-1994 Södertälje kommun, barn- och ungdomskultursekreterare
1987-1988 Södertälje stadsbibliotek, tonårs-, arbetsplats-, fängelsebibliotekarie
1986-1987 Haninge bibliotek, föreståndare för socialbibliotekarieverksamheten
1984-1985 Bibliotekshögskolan i Borås.
Jag har också flera års erfarenhet av att arbeta som bibliotekskontorist(som
det hette på den tiden...) på olika bibliotek.
Elisabeth Aldstedt, Områdeschef vid Stockholms stadsbibliotek
Efter åtta år som bibliotekschef i Helsingborg började jag den 1 oktober som
områdeschef för de södra stadsdelsbiblioteken inom SSB. Från att tidigare ha
arbetat med andra verksamheter, som skola/utbildning och socialtjänst, och
med övergripande styrning och ledning som förvaltningschef i Helsingborg har
jag kommit att intressera mig alltmer för biblioteksverksamhet. Det som särskilt intresserar mig är utvecklingsarbete vad gäller bibliotekets samspel med
sin omgivning - det må gälla individer/besökare/kunder såväl som den omgivande stadsdelen och framtida stadsplanering.
Jag sitter också med i styrelsen för svensk biblioteksförening. Vårt arbete har
de senaste åren fokuserats på den nationella biblioteksarenan. Med min starkt
förankrade utgångspunkt i det kommunala perspektivet har styrelsearbetet
varit mycket lärorikt just genom att jag tränats i att se på frågor ur ett nationellt perspektiv.
Krister Hansson, Chef Regionbibliotek Stockholm
Sedan 2001 chef för Regionbiblioteket. Tidigare bl.a. kulturchef i Sundbyberg,
skolledare i Åmål, bibliotekschef vid Lärarhögskolan i Stockholm, forskningsbibliotekarie vid Statens Psykologisk-Pedagogiska Biblioteket och utbildningsledare vid Försvarets läromedelscentral.
Ledamot av nationella biblioteksrådet, Sverigebiblioteket, styrelseledamot av
Stockholms läns bildningsförbund och Föreningen för folkbildningsforskning,
medlem av KB:s expertgrupp för Biblioteksstatistik och Sveriges Länsbibliotekarier.
Regionbibliotek Stockholm är ett av Stockholms läns Landstings sju länsuppdrag. Regionbiblioteket består förutom av länsbiblioteksverksamheten även av
en statligt finansierad Informations- och lånecentral och en uppdragsenhet för
avtalsbunden biblioteksverksamhet vid Stockholms stadsbibliotek (sjukhushäktes- och arbetsplatsbibliotek).
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Allan Axelsson, Stockholms läns landsting, Kulturförvaltningen
Handläggare på kulturförvaltningen och som arbetar med verksamhetsstöd till
bibliotek som kulturnämnden stödjer såsom Regionbiblioteket, Internationella
biblioteket och Finlandsinstitutets bibliotek. Arbetar med stöd till studieförbund och föreningslivet. Handlägger olika kulturstöd med inriktning på litteratur och kulturhistoria.

