
Göta mediegrupp mötesanteckningar 27 april 2017 i Linköping  
Sky Apartments Konferens 
 

Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, antecknade (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  
 

Dagordning 

1. Uppdatera dokumentet kring avgifter regler och rutiner  
Utskickat och reviderat dokument följdes upp. Det resulterade i fler ändringar. Dokumentet 

renskrivs av RH för att igen skickas ut till Göta mediegrupp för synpunkter. Därefter kommer 

renskrivet dokument att skickas ut som underlag för beslut inför styrgruppens möte 2 juni  

2. Nyhetsbrev-innehåll, form och periodicitet  

tankar som togs upp: 

 Arbeta för intranät ersätter webben för Götabibliotekens interna information. Nu läggs 

protokoll etc. ut på webben. Här kan det vara lämpligt att Regionbiblioteket ger person 

i uppdrag att arbeta med frågan (Errol Tanriverdi?). Ingånget kan vara en separat 

lösning ”frikopplad” från befintlig webb. 

 Skickas ut av regionbiblioteket förslagsvis minst 1ggr/kvartal  

 Stående punkt på möten vad som ska till nyhetsbrev – tas från protokoll av 

gruppledaren 

 Skickas via funktionsbrevlåda 

 Gästredaktör 

 Nyhetsbrev kan eventuellt publiceras i sluten Facebook grupp för Göta 

 Kan vara samma person som arbetar i intranät och nyhetsbrev 

3. Inköpsförslag-utarbeta standardformuleringar  

Svårt att ha standardformuleringar som fungerar i alla fall. Vägledande är bibliotekens 

uppdrag formulerat av politiken, bibliotekslagen, regional biblioteksplan, bibliotekens egen 

biblioteksplan, Götabibliotekens regionala medieförsörjningsplan, den egna kommunens 

medieplan.  

 

Diskussionen landade i att ett tillvägagångssätt som stöd för personal bör formuleras. Det kan 

vara att en kortmanual formuleras som beskriver ett tillvägagångssätt för hur personal 

hanterar inköpsförslag från personer och grupper. Inte minst viktig där synsätt skiljer sig åt.  

3. Urval av databaser – gemensamma för Götabiblioteken  

Länsabonnemang idag: 

Alex författarlexikon 

ArkivDigital (idag tillräckligt med AD och SVAR) 

E-böcker 

Global Grant 

Library PressDisplay by PressReader 

Förslaget är att dessa behålls 2018 

 



Diskuteras vidare: 

Databas online: 

NE (Nationalencyklopedin online) 

Artikeldatabaser: 

Artikelsök  

Mediaarkivet 

Tidningar och böcker: 

Readly 

Story 

Strömmande film: 

Viddla/BTJ  

Cineasten/FörlagEtt 

 

4. Nästa möte 

Onsdag 14 juni kl 9-12, Regionhuset i Linköping 

5. Övrigt 

Tisdag 12 september kl 9-12 har Göta systemmetadatawebbgrupp möte i Regionhuset, 

Linköping. Göta metadatagrupp inbjuds att delta. 

 

--- 


