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Workshop 15 november Regionhuset i Linköping – system, metadata och Göta 

webbredaktion 
Deltagare: Rolf Holm - Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Helén Larsson – 

Linköpings stadsbibliotek, Kerstin Ryd - Linköpings stadsbibliotek, Anna Lagerström - 

Linköpings stadsbibliotek, Sofia Engvall - Finspångs bibliotek, Marie Eriksson - 

Regionbiblioteket/Söderköpings bibliotek, Björn Nyqvist, Errol Tanriverdi – RBÖ, Susanne 

Kastbom - Motala bibliotek, Nina Lönn - Norrköpings stadsbibliotek, Carina Ljung - 

Norrköpings stadsbibliotek, Catrin Eriksson - Regionbibliotek Östergötland, Anya Feldtreuter 

- Mjölby bibliotek, Emelie Hedlund - Mjölby Bibliotek, Johanna Jungeklint - Linköpings 

stadsbibliotek, Kathrin Johansson - Åtvidabergs bibliotek 

 

Dagordning 

 

Rolf hälsade välkommen och noterade att många hörsammat inbjudan till dagen möte! 

 

1. Det pågående arbetet med vår nya Götawebb 

Mötet fortsatte med att samtliga deltagare presenterade sig. Därefter berättade Catrin kort om 

det pågående arbetet för ny webb. 

 

2. Hur vi på hemmaplan arbetar med förankringsarbetet av nya Götawebben 

Flera av mötets deltagare upplevde att förankringsarbetet på Götabiblioteken inte fått det 

utrymme som planerats utifrån senaste Göta styrgruppsmöte. Det handlar om att arbeta med 

syfte, jobba med Götaidentiteten, identiteten på hemmaplan, användarstudie, få till ett 

görande. Att på nästa styrgruppsmöte: låta varje bibliotek berätta om sitt förankringsarbete inte minst 

Motala bibliotek som lyftes fram som ett bra exempel 
 

3. Hur samordnar vi vår information för att nå ut på bästa sätt till Götabiblioteken 

Flera tankar kom upp, som t.ex. nyhetsbrev, intranät. Det är ett led i att arbeta med 

Götaidentiteten. Tas upp på nästa styrgruppsmöte. 

 

4. Vilken form ska gruppernas information ha 

Diskuterades och hör samman med föregående fråga. 

 

5. Nästa möte 
Tisdag 14 mars 2017 kl. 9-12, Regionhuset i Linköping. Lokal meddelas längre fram 

 

6. Övrigt 

*De som var med på mötet ansåg det bra att mötas i den här konstellationen av system, 

metadata och webbredaktion. Gärna att mötet förläggs till Regionhuset i Linköping. Det bör 

ske åtminstone 1-2 ggr/år.  
*vem ska göra vad på den gamla webben tills den nya Götawebben kommer*skapa en ¨lathund” för 

hur det går att stärka Göta varumärke. 
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