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Göta mediegrupp – möte 8 september 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  

Efter diskussion har Göta mediegrupp kommit fram till att börja med 

(4) uppdatera dokumentet kring avgifter regler och rutiner. 

Därefter punkterna 2,6 och 8.  

RH  

Fråga 1 

 

*Det är nya förutsättningar än tidigare beroende på upphandlingen av 

medier och ny leverantör 

*Spelfilm bör ingå också 

*Diskutera framöver vilka samarbeten inom Göta som kan vara 

aktuella på inköpsområdet med ny leverantör 

 

RH 

Fråga 2  

 

En mindre grupp bestående av Rolf, Elisabeth och Johanna Hagelin 

arbetar vidare med frågan utifrån att skapa ett förhållningssätt och 

säkerställa rutin vid eventuella klagomål. Här kan en 

klagomålsblankett bli aktuell. Frågan vidgas här att omfatta mer än 

enbart inköp och fjärrlån av medier. Den här typen av rutiner passar 

bäst att ligga på intranät. RH kallar samman den mindre gruppen till 

ett första möte via dooddle 

 
 

RH  



Fråga 3 

 

Låntagarbeställningar i Libris – Bra om samtliga Götabibliotek ingår. 

Rutinbeskrivning behöver tas fram. Anna Figaro och Johanna Hagelin 

tar fram ett underlag till gruppens möte 2 oktober 

 

AF JH 

Fråga 4 

 

antogs på Göta styrgruppsmöte 2 juni 

 

RH 

 

Fråga 5  
 

 

Här diskuterades flera saker som: 

*studiebesök Göta mediegrupp plus ME till Södertälje och Stockholm 

*urval och webb 

*dyrare e-böcker 

*pedagogik/att ladda ner 

 

RH 

Fråga 6  

 

Förslag  

 

Diskuterades på Göta mediegrupps möte 27 april  

 

att Göta förvaltningsledare ges uppdraget.  
 

RH  

Fråga 7 

 

Bjuda in Carina Ljung från Göta metadatagrupp för en nulägesrapport 

 

RH 

Fråga 8 

Förlag 

 

Rolf tar fram mer information om NE, Artikelsök och Mediearkivet  

 

att inte gå vidare med Readly och Story 

att samtliga bibliotek ska kunna erbjuda NE  

att testa Cineasten 

att RH tar in kostnadsuppgifter för Cineasten med start nästa år 

att behålla de länsabonnemang som finns idag  

RH  

Höstens 

möten  

 

Måndag 2 oktober kl 9-12, Götarummet  

Onsdag 15 november kl 9-12, Götarummet  
 

RH  

Nästa möte  

 

Fredag 2 oktober kl. 9-12, Götarummet Linköpings stadsbibliotek  

(någon/några var osäkra på om de kunde närvara, men vi kom överens 

om att ha mötet som planerat) 
 

RH  

Övrigt  

 

*Tommy följer upp avgiftsfrågan kring artiklar fjärrlån och utarbetar 

ett förslag att diskutera vid mediegruppen nästa möte 2 oktober 

*från november deltar inte EC i gruppen möten pga ny tjänst. Ny 

deltagare i gruppen ska utses 
 

TJ  

RH 

 


