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Mina år  med BMF ry  har  varit  lyckliga  år,  som gett  mig  mycket,  både personligt  och professionellt.  
Seminarierna har alltid känt angelägna och det har varit roligt att kunna dra sitt strå till stacken. 
Särskilt gladde mig möjligheten att ta upp frågor som hälsofrämjande och litteraturterapi.  Vi har 
också strävat till att hålla seminarier utanför Helsingfors, och har följaktligen varit i Åbo hösten 2007 
och i Tammerfors hösten 2009. Samarbetet  med sjukhusbiblioteken, dvs att vartannat år arrangera 
en tvådagarskonferens  tillsammans, har också gett mycket. Dels har programmet varit mera 
omfattande, dels har arrangemangen gett oss möjligheten att  besöka olika landsdelar och ta del av 
kulturlivet där. Hösten 2008 gästade vi Kajana och våren 2010 Björneborg. 

En av höjdpunkterna de gångna åren var IFLAs  72:a konferens med temat Libraries: Dynamic Engines 
for the Knowledge and Information Society  den 18-26 augusti 2006 i  Söul. Det var min första IFLA-
konferens och gjorde ett djupt och bestående intryck. 

En  annan höjdpunkt under de fyra åren som ordförande var EAHILs  11:e konferens år 2008 Towards 
a New Information Space - Innovations and Renovations på Finlandiahuset i Helsingfors i juni. 
Arrangemangen kring konferensen fungerade så att en särskild arbetsgrupp  under Merja 
Jauhiainens ledning, förberedde och tog hand om konferensen , medan jag som ny ordförande för 
föreningen bara behövde ta hand om löpande föreningsärenden. Det var en lyckad lösning och 
arbetsgruppen gjorde ett storartat jobb som resulterade i en särdeles fin konferens! Det bästa med 
föreningen är att styrelsen i sin helhet arbetar så väl ihop. De fem-sex årliga mötena kompletteras 
med intensiv kontakt över nätet. Sekreterare under de här åren har varit Katja Hilska, Hannele 
Mikkola och Leena Ristolainen, medan Terhi Sandgren har haft hand om ekonomin. Viceordförande 
har varit Tuulevi Ovaska. Utan deras oförtröttliga arbetsinsatser hade jag  inte klarat av 
ordförandeskapet. Eftersom det alltid funnits en eller flera styrelsemedlemmar som varit engagerade 
i EAHILs arbete, har vi haft goda tillfällen att följa med vad som händer i Europa och ute i världen.  

 

 

 

 


