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Göta mediegrupp möte 15 november - protokoll  
 

 

Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande), Linda Skårbratt 

deltog under punkten e-böcker/e-tjänster, Anna Figaro/Linköpings bibliotek, Anna 

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

bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek (förhinder: Karolina 

Antonsson/Åtvidabergs bibliotek och Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH 

Ny medlem Karolina Antonsson ersätter från nu Elisabeth 

Cserhalmi i Göta mediegrupp 

 

RH 

 

Göta styrgrupp gav 

Göta mediegrupp i 

uppdrag att arbeta 

med frågorna 1-7 

under 2017.  

 

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  

RH 

 

Uppföljning 

frågorna 1-7 

Beslut 

Föreslå Göta styrgrupp 
1. att denna fråga återtas av styrgruppen för  

    fortsatt diskussion 

2. att ärendegången enligt bilaga följs och kan  

    finnas tillgänglig via FAQ 

3. att samtliga Götabibliotek erbjuder låntagar- 

    beställningar via Libris enligt bilaga 

4. Dokumentet är uppdaterat och har börjat gälla 

    fr.o.m. 1 september 2017 

5. att aktivt urval ska gälla (Södertäljemodellen) 

6. att starta ett nyhetsbrev 

    att nyhetsbrevet ges ut ca 1ggr/kvartal 

    att innehållet primärt är från system, metadata  

         och webbredaktion  

    att Göta samordnare (RH) ansvarar för nyhetsbrevet 

7. Göta metadatagrupp äger frågan 

 

RH/alla 

 

Databaser och urval  

 

 

 

 

 

Idag har Götabiblioteken fem gemensamma databaser – 

där länslicenser tecknats. De är Alex författarlexikon, 

ArkivDigital, E-böcker, Global Grant, Library 

PressDisplay/PressReader  

Göta styrgrupp beslutade 3/2 2017 att urval årligen 

bereds i Göta mediegrupp för beslut i styrgruppen 

RH/alla 
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Beslut 

 

 

föreslå Göta styrgrupp 
att fortsätta med de fem gemensamma databaserna 

att utvärdera Cineasterna efter testperioden 

att rekommendera samtliga folkbibliotek att erbjuda NE 
  

 

Avgift 

fjärrlåneartiklar 

 

Beslut 

 

Göta mediegrupp tar fram ett förslag på hur avgifter på 

kopior ska hanteras (beslut 2/6 2017) 

 

föreslå Göta styrgrupp 
att svart/vitt ska kosta 2 kr/sida 

att färg ska kosta 5 kr/sida 

 

 

TJ/RH 

 

Göta e-tjänster 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

 

LS har uppdraget på Regionbiblioteket att bl.a. arbeta 

med e-tjänster där e-böcker ingår. LS berättade om ett 

tänkt upplägg kring e-böcker  med ett aktivt 

urval(Södertäljemodellen). LS framförde också tankar 

om att skapa en Göta e-tjänstgrupp något som bör 

diskuteras på ett styrgruppsmöte. 

 

att ställa sig bakom skapandet av en Göta e-tjänstgrupp 

med LS som samordnare 

 

 

LS/RH 

 

Fjärrlånerutin 

testperiod 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

 

Bakgrund: Götabiblioteken behöver arbete fram ett 

gemensamt förhållningssätt till hur återlämning ska ske 

av fjärrlån som kommer från andra bibliotek utanför 

götasamarbetet. En rutinbeskrivning behövs som 

infogas i Götas Rutindokument  

På Göta styrgruppsmöte 16 september 2016 togs beslut 

om en testperiod på ett år 

 

att skicka en uppmaning till Götabibliotekens 

fjärrlåneansvariga att lämna synpunkter och eventuell 

statistik på fjärrlånen för testperioden 

 

RH/alla 

 

Uppdrag 2018 – 

Göta mediegrupp 

 

 

 

Förslå Göta styrgrupp 
att mediegruppen tillsammans med samtliga  

     bibliotek arbetar fram aktuella medieplaner 

att startskottet blir mediekonferensen 25 januari 

att diskutera och öka kunskapen om egenutgivning 

att vara öppen för ytterligare uppdrag 

 

 

 

 

Nästa möte 

 

 

tisdag 30 januari kl 13-16, Götarummet 

 

RH 

 


