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Anteckningar Göta mediegrupp 25 februari 2015 
 

Deltagare: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna 

Figaro/Linköpings bibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Marie 

Sääf/Finspångs bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby  

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar  RH 

 

Gruppens 

sammansättning 

 

1. Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland 

(sammankallande)  

2. Anna Figaro/Linköpings bibliotek  

3. Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings bibliotek  

4. Marie Sääf/Finspångs bibliotek  

5. Anna Hagelin/Mjölby bibliotek  

6. Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek  

 

 

Bibliotekens 

medieplaner 

 

 

Fyra av Götabibliotekens 14 kommuner har idag 

medieplaner.  

 

Förslag till Göta råd:  

att Göta mediegrupp tillsammans med biblioteken 

under 2015 arbetar fram och diskuterar medieplaner 

i samtliga kommuner, tar fram gemensamma 

nyckeltal etc. 

 

Göta styrgrupp beslutade 5 februari enligt förslaget 

 

 

 

Tidsplan och 

upplägg lokala 

medieplaner 

 

 

 RH kontaktar samtliga bibliotekschefer för 

att få kontaktpersoner i det fortsatt arbete 

med medieplaner 2015 

 Anmälan till varje träff sker via 

Regionbibliotekets kalendarie. Gäller Göta 

mediegrupp och utsedda kontaktpersoner 

http://www.lansbibliotek.ostsam.se/kalender 

 RH kontaktar samtliga bibliotekschefer för 

att få in aktuella medieplaner och även det 

material som är under arbete 

(arbetsmaterial) 

 Tidsperiod: februari – december 2015 

  Slutmål: samtliga bibliotek har egna 

medieplaner 

 Kontinuerlig uppföljning på Göta styrgrupp 

 

Tidplan och upplägg 2015: 

Januari: 
Förslag till Göta råd 

Februari:  
Beslut i Göta styrgrupp och diskussion i Göta 

mediegrupp om upplägg av det fortsatta arbetet 

 

 

 

http://www.lansbibliotek.ostsam.se/kalender


   
 

 

Mars:  

Tisd 17/3 kl 13-15 Linköping, Regionbiblioteket 

Götarummet 

Mediegruppen plus kontaktpersoner träffas för att 

arbeta fram strukturer, rubriker, gemensamma 

uttryck i de olika planerna, Nyckeltal/vilka etc. 

kortfattad vad Göta vill. 

 

April  

Måndag 13/4 kl 9-11, lokal meddelas senare 

Mediegruppen plus kontaktpersoner träffas 

Avstämning kommunvis 

 

Maj  

Fredag 22/5 kl 10-12, Söderköpings bibliotek 

Mediegruppen plus kontaktpersoner träffas 

Likadant mötesupplägg som aprilmötet 

 

juni sommaruppehåll 

juli sommaruppehåll 

augusti sommaruppehåll 

 

September  

Onsdag 9/9 kl 9-11, lokal meddelas senare 

Mediegruppen plus kontaktpersoner träffas 

Avstämningsmöte 

 

Oktober 

onsdag 14/10 kl 9-11, lokal meddelas senare 

Mediegruppen plus kontaktpersoner träffas 

Avstämningsmöte där utkast diskuteras 

 

November 

Tisdag 10/11 Linköping, Regionbiblioteket, 

Götarummet 

Mediegruppen plus kontaktpersoner träffas 

Samtliga medieplaner klara 

 

December  

Presentera resultat på styrgruppsmöte 

 

 

Uppdatering 

Regional 

medieförsörjnings 

plan 

 

 

Uppdaterad regional medieförsörjningsplan skickas 

ut för att diskuteras på nästa möte 

 

RH 

 

Nästa möte 

 

Tisdag 17/3 kl 13-15 Linköping, Regionbiblioteket 

Götarummet. Inplanerade möten under respektive 

månad 

 

RH 

 

Övrigt 

Kan fjärrlån utanför Göta lämnas tillbaka på annat 

bibliotek än där utlånet skett. Frågan tas upp på 

nästa möte 

 

RH 

 


