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Medieplan 2015 – mötesanteckningar 17 mars 2015 

 

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

Hagelin/Mjölby bibliotek, Anna Figaro/Linköpings bibliotek, Elisabeth 

Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Johanna Hagelin/ Motala bibliotek, Johanna 

Hellstrand/Söderköping, Maria Hultsberg/Valdemarsviks bibliotek, Mikael Johansson/Tranås 

bibliotek (Marie Sääf, Finspång och Marie Drejstam, Åtvidabergs anmält förhinder) 

På Göta styrgruppsmöte 5 februari 2015 beslutades att: 

 

Medieplan 

 

Rolf informerar 

Förslag till Göta styrgrupp  

att Göta mediegrupp tillsammans med biblioteken under 2015 

diskuterar och arbetar fram medieplaner i samtliga kommuner, 

tar fram nyckeltal etc.  

Styrgruppen beslutar att mediegruppen får uppdraget att stödja 

Götabiblioteken i att ta fram medieplaner. 

 

Dagordning: 

 

Medieplan 2015 

Detta var ett första möte och en bred diskussion om upplägg och innehåll ventilerades. Den 

ram som växte fram under mötet var att omfånget inte borde bli för omfattande på de 

dokument som götabiblioteken skriver fram. Ett rimligt omfång torde vara mellan 3-6 A4 

sidor. Gemensamma rubriken ansågs också vara önskvärt. 

 

Två medieplaner diskuterades. Den ena Linköpings bibliotek som är långt kommen och 

praktiskt taget klar och medieplanen för biblioteken i Mölndal. Den senare mer ingående.  

 

Diskussionen ledde fram till ett antal preliminära gemensamma punkter som sågs kunna vara 

med i samtliga medieplaner inom göta 

 Formulera gemensamt syfte 

 Formuleringar kring Göta 

 Styrdokument 

 Formuleringar kring fjärrlån 

 Gemensamma nyckeltal för medier 3 st? 

 Inköp och reservationskontroll (se FAQ ska istället för bör?) 



 Användare 

 e-medier 

 Nolltillväxt mellan inköp/gallring 

 Inte något bevarandeansvar förutom när det gäller lokalsamlingarna 

 

Bakgrundsmaterial/källmaterial 

Medieplan biblioteken i Mölndal 2013-2016 (bil.1 pdf) 

Medieplan biblioteken i Linköping (bil.2 pdf) 

Kungl. Biblioteket, Nyckeltal 1.0 (bil.3 pdf) 

Aktuell förteckning på kontaktpersoner Medieplan 2015 (bil.4 pdf) 

 

Förbereda till nästa möte 
var och en funderar på alternativa rubriker 

var och en funderar på 3 gemensamma nyckeltal som ska ingå i alla medieplaner 

 

Nästa möte: Norrköpings stadsbibliotek måndag 13 april kl. 9-11  

(anmälan via regionbibliotekets kalendarie) 

 

Övrigt 

Exempel på rubriker se bifogat material 

 

 

 

 

 

 antecknade 

/Rolf Holm 

 

 

 

 


