
 

Workshop tisdag 14 mars 2017 – Göta system metadata och webbredaktion 
Antecknar från mötet i Linköping, Regionhuset Östergötland 

 

Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Björn 

Nyqvist/Norrköpings stadsbibliotek, Helén Larsson/Linköpings stadsbibliotek, Kerstin 

Ryd/Linköpings stadsbibliotek, Susanne Kastbom/Motala bibliotek, Marie 

Molander/Platengymnasiet Mediateket i Motala, Carina Ljung/Norrköpings stadsbibliotek, 

Anna Lagerström/ Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket, Emelie Hedlund/Mjölby 

bibliotek, Johanna Jungeklint/Lkpg stadsbibliotek, Jonatan Nordlöv/Motala bibliotek, Sofia 

Engvall/Finspångs bibliotek, Marie Eriksson/Söderköpings bibliotek, Kathrin 

Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Errol Tanriverdi/Regionbibliotek Östergötland, Tommy 

Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Linda Skårbratt/Regionbibliotek Östergötland 

 

Rolf Holm hälsade alla välkommen. 

 

Syftet med dagens möte var att synkronisera och diskutera gemensamma frågor. Ansvariga 

för respektive grupp berättade för deltagarna hur den egna gruppen arbetar, hur ser 

arbetsuppgifter ut och vilka frågor är angelägna. Hur är tänket för 2017. Varje grupp gavs tid. 

Efter att våra tre grupper berättat om arbetet fortsatte vi på hur resurserna på bästa sätt 

samordnas i vårt arbete.  Detta var huvudpunkten vid mötet. 

 

 

1. Föregående mötes protokoll 

Lades till handlingarna 

 

2. Foto av gruppen 

Foto av hela gruppen togs och har publicerats under Aktuellt på Regionbibliotek 

Östergötlands webbplats. 

 

3. Vilka andra frågor ska vi ta upp idag 

--- 

 

4. Presentation av Göta systemgrupp/Kerstin Ryd – Linköpings bibliotek 

KR berättade om gruppens arbete vars uppdrag och mötesanteckningar finns på 

Regionbibliotek Östergötlands webbplats under fliken Götabiblioteken. 

 

5. Presentation av Göta metadatagrupp/Carina Ljung och Björn Nykvist – Norrköpings 

bibliotek 

CL och BN berättade om gruppens arbete vars uppdrag och mötesanteckningar finns på 

Regionbibliotek Östergötlands webbplats under fliken Götabiblioteken. Tommy Jansson 

deltog också med inspel. 

 

6. Presentation av Göta webbredaktion/Linda Skårbratt, Regionbibliotek Östergötland 

Linda Skårbratt presenterade sig. Hon har nyligen tillträtt en tjänst som utvecklingsledare på 

Regionbiblioteket. I det uppdraget har Linda ansvaret för Göta webbredaktionens arbete. 

 

7. Några ord om Regionbibliotekets samordningsroll/Rolf Holm Regionbibliotek 

Östergötland 

Regionbiblioteket har ett samordningsansvar inom Götasamarbetet. Inte minst när det handlar 



om samordningen mellan system, metadata och webbgruppen. Där har RH ett 

förvaltningsledaransvar och är föredragande i Göta styrgrupp samt sammankallande i Göta 

mediegrupp. 

 

8. Samordning mellan grupperna/Rolf Holm Regionbibliotek Östergötland 

Sker bl.a. genom dessa möten och Göta styrgrupp. 

 

9. Nyhetsbrev 

De flesta anser att det finns ett mervärde i att ge ut ett nyhetsbrev. Kan behövas ett nyhetsbrev 

och ett dialogforum. Det ger information och kan bidra till att öka vikänslan. Göta 

mediegrupp har i uppdrag att se över denna fråga. 

 

10. Status nya webben 

Diskuterades 

 

11. Nästa träff 

Tisdag 12 september kl. 9-12, Regionhuset i Linköping 

 


