(Styrets anbefaling på siste side).

Os i Østerdalen, mandag den 2021-01-12, cirka klokken 0110
Magiske tidsskrifter
Av ‘de to tidligere bibliotekarene i MCN', 'har jeg (Erik Ruud,)' fått utlevert ‘cirka 7
person-billass’, ‘med magiske tidsskrifter’
Dessverre var ikke de magiske tidsskriftene, 'som ble utlevert’, ‘lagt i riktig
rekkefølge’. 'Det var i det hele tatt’, tidligere, mye rot i hvordan 'de magiske
tidsskriftene som MCN hadde', var ordnet. Derfor har jeg (Erik Ruud) brukt meget
tid, på blant annet, ‘å rydde i rekkefølgen av magiske tidsskrifter’. „Dette med det
resultat, at de magiske tidsskriftene’, 'som jeg har mottatt av MCN til i dag’", nå
nesten helt, 'ligger i ordnede rekkefølger'
Hva som er problemet nå
MCN mangler fortsatt mange magiske tidsskrifter. Det er ønskelig at serier med
magiske tidsskrifter ‘som MCN eier’ og ‘som befinner seg hos meg’, blir mer
komplette. Ikke en gang Magiens Verden, har MCN komplett, så

langt jeg

vet
Tidligere bibliotekar Svein i Sarpsborg, har 'etter det jeg formoder', til nå, 'ennå
ikke utlevert alle de magiske tidsskriftene’, ('som han har' og 'som tilhører MCN',)
til MCN
Begjæring
Det begjæres at hele den e-post du leser nå, blir videresendt (med e-post,) til alle
medlemmene av MCN – og dette 'i god tid før ‘det ordinære årsmøtet, 'som blir
avholdt i begynnelsen av kalenderåret 2021', finner sted
Forslag til vedtak, på årsmøtet til MCN
Det begjæres at 'de fem (i den nå følgende tekst) nevnte forslagene’, blir
vedtatt på det kommende ordinære årsmøtet, som MCN avholder:
1. Erik Ruud kan hente inn til seg ‘de magiske tidsskrifter’, 'som tilhører MCN' – og
som befinner seg hos den tidligere MCN-bibliotekar Svein (i Sarpsborg)

2. Erik Ruud kan (eventuelt) også hente inn til seg ‘de magiske tidsskrifter’, 'som
tilhører MCN’, (og som, for eksempel, ’styret i MCN’, ‘kanskje alt har hentet inn
fra Svein i Sarpsborg’)
3. Erik Ruud kan sende ‘overskudds-eksemplarer av magiske tidsskrifter’, 'som
tilhører MCN’ og 'som Svensk

Magisk Cirkel har bruk for’, til
bibliotekaren i Svensk Magisk Cirkel
4. Erik Ruud kan be bibliotekaren i Svensk Magisk Cirkel, om å sende ‘overskuddseksemplarer av magiske tidsskrifter', til seg. Dette for at disse tidsskriftene (av Erik
Ruud,) alle kan bli innordnet 'i de serier av magiske tidsskrifter', som MCN 'alt har
hos Erik Ruud'
5. Erik Ruud kan levere overskudds-eksemplarer av Magiens Verden og Aladin, til
Nasjonalbiblioteket i Norge
Videre begjæres det at på det kommende årsmøtet i MCN, blir 'det 'nedenfor
nevnte forslag 6. vedtatt'. Dette imidlertid bare dersom ’styret i MCN, på dette
årsmøtet, ønsker å fremme dette forslag 6:
6. Erik Ruud skal 'når han er ferdig med å rydde' 'i de magiske tidsskrifter',
sende ‘et sett med overskudds-eksemplarer av Magiens Verden’, til ‘den tidligere
bibliotekar Svein i Sarpsborg’.
(Dette slik at Svein, „etter at han ‘har levert alle de magiske tidsskrifter som han
har' og 'som tilhører MCN’", til Erik Ruud, og etter at Svein ‘eventuelt har fått
oversendt magiske tidsskrifter fra Erik Ruud', trolig da ‘har fått et mer komplett
sett’ og „'etter det jeg formoder' 'i hvert fall har fått et mer velordnet sett’", av
Magiens Verden, enn Svein 'alt har i dag'.)
Kommentarer til det vedtaket, som årsmøtet til MCN eventuelt vedtar i denne
sak
„Reiser 'som Erik Ruud foretar' og 'som Erik Ruud har foretatt’“, til Svein i
Sarpsborg, (for å hente magiske tidsskrifter hos han,) foruten ’kommende
transporter til og fra Sverige' og ’transporten til Nasjonalbiblioteket' og i tillegg til
det, ‘også en eventuell kommende sending av magiske tidsskrifter til Svein i
Sarpsborg', 'betaler ikke MCN noe for'. Dette fordi Erik Ruud tilbyr seg, å betale
for alle disse transportene

‘Erik Ruud tar ikke noe betalt’ (av MCN), 'for å lagre de magiske
tidsskrifter’, „‘som Erik Ruud tidligere har lagret’ ‘og / eller' ’som han i fremtiden
lagrer’", for MCN
Når samlingen av ‘de magiske tidsskrifter, som befinner seg hos Erik Ruud’, ved
de 'i den foregående tekst nevnte tiltak’ – og eventuelt ved andre tiltak – 'er
blitt tilstrekkelig mer komplett’, tilbyr Erik Ruud seg å gjennomføre følgende:
A: 'Inntil videre’, først å fortsette med ‘å sette de magiske tidsskrifter, som tilhører
MCN' (og som Erik Ruud 'også på grunn av plassmangel’, ikke lenger vil oppbevare
i sin leilighet), inn på et lager ’som Erik Ruud disponerer’
B: Når MCN har et lager i Oslo-området, ’som MCN mener er egnet for formålet,
altså til å lagre magiske tidsskrifter i', tilbyr Erik Ruud seg …
„å sette de magiske tidsskriftene ('som tilhører MCN' og 'som MCN vil ha
lagret på det nettopp nevnte MCN-lageret’,) 'ordnet inn på dette MCN-lageret’"
C: ‘Gratis å gi til MCN’ og ‘gratis å transportere til MCN-lageret’, de bokhyller som
MCN trenger, for på MCN-lageret, ‘på en

fornuftig måte’, å kunne
lagre 'alle de magiske tidsskriftene', 'som MCN vil lagre der'
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Styrets Innstilling:
Styret anbefaler årsmøtet å stemme nei til hele Erik Ruuds forslag.
Styret foreslår videre at det forsøkes gjenopprettes en dialog med Erik Ruud for å finne en god
løsning på hva som i utgangspunktet er et brennende engasjement for vår historie og våre
tidsskrifter.

