Protokoll Göta styrgrupp 2018-02-09

Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek
Östergötland, Lisa Ekman/Regionbibliotek Östergötland, Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek,
Birgitta Hellman Magnusson/Motala bibliotek, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Lovisa
Rydberg/Linköpings stadsbibliotek, Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, Linnea Saxtrup
Hermansson/Boxholms bibliotek, Ruzica Pucar/Skäggetorps bibliotek, Johanna
Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, Christine Åström/Ydre bibliotek, Birgitta
Hjerpe/Norrköpings stadsbibliotek, Per Johansson/Finspångs bibliotek, Karolina
Antonsson/Åtvidabergs bibliotek
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM

Antecknade
Välkommen

Elisabeth Cserhalmi hälsade alla välkomna till mötet

RH
EC

Bokstart

Bokstart (länk) är en nationell satsning som riktar sig till EC
små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med
syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
Kunskapsdag i Norrköping 9 april och i Linköping 10
april. Anmälan via regionbibliotekets kalender

Nya webben

Grafisk profil finns på regionbibliotekets webb att ladda
ner. Kontaktperson är Errol Tanriverdi Ok att börja
använda redan nu. Mer tydlig lansering aktuell när ny
webbsida lanseras under våren.
Det är en 3-årig satsning på 25 miljoner/år.
Projektledare är Kerstin Olsson. Projektägare Kungl.
biblioteket
Om satsningen på Digitalt först – användaren i fokus

EC

Bibliotekschef Karolina Antonsson visade och berättade
om det nybyggda biblioteket i Åtvidaberg

KA

Digitalt först

Nytt bibliotek i
Åtvidaberg
Göta mångkultur –
riktlinjer

EC

RH

Beslut

bordlades till nästa möte

Behov av
kompetenshöjning

För att vi ska kunna få adekvat data från
självskattningstestet är det viktigt att medarbetare på
Götabiblioteken har gjort självskattningstestet före mars
utgång.

Beslut

att samtliga Götabibliotek ska påbörja arbetet med att
utröna behoven för kompetenshöjning för
bibliotekspersonal på Götabiblioteken.

Självskattningstest

Läs gärna mer om självskattningstestet här och
självskattningstestet som sådant finns är här
Götabiblioteken hör av sig snarast om någon/några från
regionbiblioteket ska dra informationsdelen för
medarbetarna.

1

EC

EC

Protokoll Göta styrgrupp 2018-02-09

Beslut

att Elisabeth skickar ut den pp om självskattningstest
som kan användas vid information till medarbetare.

MIK

Lisa presenterade MIK, bilaga 1

LE

Länk till filmer om olika MIK-kunnigheter (de elva
första filmerna)
MIK-strategi som är tagen av Götabiblioteken, nu
reviderad.
Beslut

att tidigare antagen MIK strategi gäller också i förkortad
version

Göta mediegrupp:

Att arbeta fram en gemensam medieplan som ska gälla
för samtliga Götabiblioteken. EN gemensam medieplan
för Götabiblioteken innebär att det enskilda biblioteket
avstår att göra en egen lokal medieplan - tidsplan och
innehåll 2018:

Förslag

*Bibliotekschefer utser en kontaktperson på det egna
biblioteket för arbetet med Gemensam medieplan 2019
Anmälan för att vara med på varje nedanstående möten
görs i regionbibliotekets kalendarie:
http://regionbibliotekostergotland.se/evenemang/
*9 februari presentation på Göta styrgruppsmöte av
upplägg och innehåll. Därefter kontinuerlig
återkoppling på styrgruppsmöten under 2018
*1 mars kl 10-13: Göta mediegrupp träffas och
diskuterar samtliga biblioteks medieplaner
*12 april kl 13-16: Göta mediegrupp fortsatt arbete
Gemensam medieplan 2019. Här inbjuds också samtliga
kontaktpersoner att delta
*15 maj kl 9-12: Göta mediegrupp fortsatt arbete
Gemensam medieplan 2019. Här inbjuds också samtliga
kontaktpersoner att delta
*v 21 alt v 22 eventuellt endagsstudiebesök
*28 augusti kl 9-12: Göta mediegrupp fortsatt arbete
Gemensam medieplan 2019. Här inbjuds också samtliga
kontaktpersoner att delta
*3-4 oktober Internat prel Vadstena: Göta mediegrupp
fortsatt arbete Gemensam medieplan 2019. Här inbjuds
också samtliga kontaktpersoner att delta
*5 november kl 9-12: Göta mediegrupp fortsatt arbete
*Gemensam medieplan 2019
*7 december Göta styrgruppsmöte: förslag till
Gemensam medieplan 2019 presenteras

Beslut

att utse en kontaktperson på respektive bibliotek
att godkänna upplägg och tidsplan
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Cineasterna

Cineasterna – avtal, förslag till beslut (skickats ut
separat före mötet)

Beslut

att inleda avtalsförhandling med Cineasterna för år 2018
att en ny utvärdering av Cineasterna ska ske i juni

Beslut/tillägg

att teckna avtal för 12 mån
att antal lån per låntagare och låneperiod sätts till 4 st
att kostnadstak per månad sätts till 35 000 kronor

RH/EC

Detta har nåtts med majoritet efter att frågan har ställts
via e-post. Beslut togs efter mötet, vie e-post
Göta säkert

Göta Säkert – uppdrag

Förslag

att varje bibliotek utser en kontaktperson
att genomgång sker tillsammans med respektive
kommunens säkerhetsansvarige
att genomgången sker före juni månad
att dokumentation skickas till Göta Säkert
att uppföljning äger rum tidig höst

Beslut

att arbeta enligt förslaget
att de bibliotek som redan anser sig gjort arbetet skickar
in underlaget till regionbiblioteket/Rolf

http://ostergotlands
bokmassa.se/

TellUs Bok- och berättarmässan mässan 2018 RH/EC
diskussion om Götabibliotekens medverkan med monter

Förslag

att Götabiblioteken tillsammans deltar och bemannar
gemensam monter

Beslut

att Götabiblioteken tillsammans deltar och bemannar
gemensam monter 2018 enligt förslag

Nästa möte

Fredag 23 mars

EC/RH

Övrigt

-Läsning av Folkbibliotek i förändring av Marika
Alneng får vi lov att återkomma om.
-Per Johansson har börjat arbeta som bibliotekschef i
Finspång

EC

RH
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