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     Datum 2020-08-03 
 
Motion inlämnad av Christian Almgren gällande ”Avyttra biblioteket” 
 
Styrelsens förslag till beslut på stämman 
 
Motionen avslås. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avyttra biblioteket. 
Fjällklubben har under lång tid haft ett bibliotek och det var också ett tag större än det är 
idag (det halverades i samband med flytten till Hässelby pga utrymmesbrist). Sedan 10 
år har det i princip inte köpts in nya böcker, och utlåningsaktiviteten är i princip 0. 
Vidare så är besöken då det är öppet mycket fåtaliga och besökarna är mera intresserade 
av fika och prata än att läsa i biblioteket. En orsak är att med den nya tidens möjligheter 
att inhämta information online så är pappersböcker allt mindre attraktiva och inte så 
uppdaterade som tex en facebookgrupp. Att då försöka utöka biblioteket fr att dels vara 
relevant men också uppdaterad är för fjällklubben en övermäktig uppgift, som också 
kan vara helt onödig. Förslaget lyder: Avyttra biblioteket. I första hand i sin helhet om 
en intresserad mottagare kan hittas, annars i delar. 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen anser att förslaget som sådant är relevant om man bara ser till just nu rådande 
situation. Många olika uppfattningar och förslag har funnits under alla de år som 
Svenska Fjällklubben har existerat och hittills har man sett till den övergripande 
strategin att föra vidare kunskap om historiken om den svenska fjällvärlden. Styrelsen 
bedömer att det finns ett kulturellt värde i dagsläget att fortsätta på denna linje. I 
enskilda fall kan styrelsen tänka sig att donera enskilda böcker till 
Riksantikvarieämbetet om frågor om detta kommer. Däremot bör styrelsen överväga 
vilken framtida strategi som föreningen ska ha i denna fråga och eventuellt överväga att 
bli mer aktiv i att utöka biblioteket eller att på sikt minska det eller helt avveckla det 
med tiden. 
Ur detta perspektiv föreslår Styrelsen att liggande förslag avslås vid Årsstämman 2020. 
 
 
För styrelsen 
 
 
Peter Jakobsson 
 

Ordförande  
 
 


