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 Föregående mötesanteckningar gicks igenom. 

 En ny Book-IT patch ska göra att problemet med att alla titlar inte alltid 

avlarmas ordentligt när man lånar ut från Bibliotechas RFID-plattor 

försvinner? Mjölby testar. 

 Book-IT har varit lite snabbare den senaste tiden. Oklart om någon 

ändring har gjorts. Ny server på gång? Hos LKdata eller Axiell? 

 Plockstatistiken v. 14 är nu sammanställd. Kerstin skickar ut den. 

 Nya åldersgränser på gång. Kerstin lägger in dem den 1 september. 

 Kerstin skickar ut information till biblioteken och erbjuder hjälp med 

sommarrutiner: stängning, kvittotexter, justering av lånetider m.m. 

 Felmeddelanden kommer till fel funktionsbrevlåda vid inköp titt som 

tätt. Oklart vad det beror på. Vi fortsätter försöka lista ut varför. 

 Utlåningsmaskinerna har börjat hoppa till fel utlåningsställen titt som 

tätt. Kan vi göra någonting för att förhindra det? Flytta fler maskiner till 

en annan port? Kerstin frågar Axiell. 

 Problem med lånetiden vid kö. Blir kort lånetid när det finns många 

tillgängliga exemplar. Magnus fortsätter prata med Axiell. 

 I Linköping är det en stor efterfrågan på nya placeringar… 

Systemgruppen diskuterade hur vi ska förhålla oss till det? Det vore bra 

om Göta Barn diskuterar frågan! 

 Policy för Meröppet? Hur ska man hantera låntagare som vill bli 

meröppetlåntagare i andra kommuner? När det är olika meröppetsystem 

och olika regler för att bli meröppetlåntagare? I Norrköping har man 

t.ex. ett avtal man måste skriva på för att bli meröppetlåntagare. Borde 

vi ha ett gemensamt avtal för hela Göta? Björn skickar frågan till 

styrgruppen. 

 Mediaupphandlingen är mer eller mindre klar. Det finns dock 

fortfarande tid för överklagan. Det som är nytt är att ljudböcker ska 

köpas från Bokus. Det innebär att det krävs nya orderregler för vissa 

kommuner och bibliotek, vilket vi får vara beredda på att lägga in. 

 Låntagare med irländska namn är lite svåra att söka fram, men det går 

om man söker i fritextfältet med trunkering. 

 Götasupporten stänger juni till och med augusti kl 16. Kerstin skickar ut 

information om det. 
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