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     2017-02-20 

 

Göta mediegrupp – möte 16 februari 2017 
 

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

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

bibliotek, Johanna Hagelin/Motala bibliotek Tommy Jansson/Norrköpings bibliotek, Thomas 

C Ericsson/Kinda bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar  RH 

 

Bakgrund 

 

Göta styrgrupp gav 2 december 2016 Göta 

mediegrupp i uppdrag att under 2017 arbeta vidare 

med dessa frågor 1-7. Fråga 8 tillkom på 

styrgruppsmötet den 3 februari. Därefter åter till 

Göta styrgrupp för beslut. 

 

1.Ta fram förslag på gemensamma inköp för  

    t.ex. dataspel, medier på andra språk än  

    svenska, vissa dyrare e-böcker  

 

2. Inköpsförslag-utarbeta standardformuleringar  

 

3. Låntagarbeställningar Libris  

 

4. Uppdatera dokumentet kring avgifter regler  

    och rutiner  

 

5. E-böcker  

 

6. Nyhetsbrev-innehåll, form och periodicitet 

  

7. Utländska katalogposter 

 

8. Urval av databaser – gemensamma  

    för götabiblioteken  

 

 

RH 

 

Uppföljning 

studieresa Gävle 

25 januari om  

mediesamverkan 

 

 

Kort redogörelse om Göta mediegrupps deltagande 

i det nationella  seminariet om medieplanering för 

kluster som ägde rum i Gävle 25 januari. 

Götabiblioteken fick en förfrågan om att genomföra 

nästa års seminarium i samarbete med lånecentralen 

i Umeå 

 

Anteckningar fördes av arrangörerna till seminariet. 

Anteckningarna kommer här att läggas som bilaga 

när de är klara.  

 

Göta mediegrupp håller i planeringen inför nästa 

års seminarium. Planeringen bör starta under våren. 

  

 

RH 
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Fortsatt arbete 

2017 fråga 1-8 

 

 

Under 2017 kommer Göta mediegrupp att arbeta 

med frågeställningarna 1-8. Efter diskussion kom 

gruppen fram till att börja med (4) att uppdatera 

dokumentet kring avgifter regler och rutiner. Det är 

huvuduppgiften när gruppen träffas för en heldag 

att tillsammans gå igenom detta dokument. Det 

förutsätter att samtliga satt sig in i och läst igenom 

texten före träffen den 20 mars. Om tiden medger 

kommer under dagen i också punkterna 2,6 och 8 

att tas upp. 

 

1.Ta fram förslag på gemensamma inköp för  

t.ex. dataspel, medier på andra språk än  

svenska, vissa dyrare e-böcker  

Diskussion; starta med att ordna en workshop med 

de kolleger som idag köper in media 

 

2. Inköpsförslag-utarbeta standardformuleringar 

Diskussion: central inköpsbrevlåda för samtal  

 

3. Låntagarbeställningar Libris  

Diskussion: hur göra med avgifter här 

 

4. Uppdatera dokumentet kring avgifter regler  

och rutiner 

Diskussion: starta här och arbeta tillsammans  

 

5. E-böcker  

Diskussion: teknik, ekonomi och urval. Göra en 

inspirationsresa(Södertälje, Värmlandsbiblioteken) 

 

6. Nyhetsbrev-innehåll, form och periodicitet 

Diskussion: en tanke är att samordningsansvaret 

bör ligga regionalt och att inspel sker från 

götabibliotekens olika grupper 

  

7. Utländska katalogposter 

Diskussion: händer en hel del just nu, exempelvis 

att på Nsb finns nu tre katalogisatörer, en 

arabisktalande katalogisatör från 

samhällskommunikatörerna är på ingång, skolornas 

påverkan ses över 

 

8. Urval av databaser – gemensamma  för 

götabiblioteken (tillkom på styrgruppsmötet  

3 februari) 

Diskussion: Urvalet för 2018 bör göras våren 2017 

 

 

RH 

 

Fjärrlån - lathund 

 

 

Bakgrund: Fjärrlånebok lämnas tillbaka på valfritt 

Götabibliotek. Det är en försöksperiod som startade 

vid årsskiftet 16/17. Under försöksperioden på 1 år 

för varje bibliotek logg över hur många fjärrlån det 

handlar om.  

 

TJ/RH 
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FAQ innehåller en instruktion som behöver 

förtydligas. TJ arbetar fram en sådan under v.8. När 

instruktionen är klar lägger RH ut den på 

FAQ/webben 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteke

n/regler-rutiner-och-faq/ 

 

 

Nästa möte 

 

 

Måndag 20 mars kl. 9-16, Götarummet, 

Regionbibliotek Östergötland 

 

 

RH 

 

Övrigt 

 

--- 
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