2018-03-21
Göta mediegrupp möte 1 mars - protokoll
Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna
Hagelin/Mjölby bibliotek, Tommy Jansson/Norrköpings bibliotek, Johanna
Hellstrand/Söderköpings bibliotek, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek,
(förhinder: Johanna Hagelin/Motala bibliotek, Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek, Anna
Figaro/Linköpings bibliotek)
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM

Antecknade
Uppdrag 2018

RH
1. Utvärdering av Cineasterna och rekommendation till
Göta styrgrupp 9 februari om hur fortsättningen ska bli
2. Bereda urvalet av databaser inför 2019
3. Tillsammans med samtliga bibliotek arbeta fram en
gemensam medieplan för Götabiblioteken
4. Ta fram förslag på gemensamma inköp för t.ex.
dataspel, medier på andra språk än svenska och vissa
dyrare e-böcker
5. Revidera dokument om ärendegång vid inköpsförslag
6. att under 2018 förtydligar frågan om avgifter vid
utskrifter som omfattar fjärrlåneartiklar
7. Diskutera och öka kunskapen om egenutgivning
8. Vara öppen för ytterligare uppdrag

RH

Beslut punkt 1-8 i Göta styrgrupp 8 december 2017
1.Cineasterna –
utvärdering

Göta styrgrupp beslutade 9 februari:

Beslut

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

RH

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

2. Databaser 2019

Bereda urvalet av databaser inför 2019: styrgruppen bör
ta ett beslut senast under september

RH

Databaser att diskutera vidare: Readly
Beslut

att utarbeta ett förslag om databaser före sommaren

3. Gemensam
medieplan 2019

Nedanstående tidsplan och innehåll diskuterades på
Göta styrgruppsmöte fredag 9 februari:

RH/alla
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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:
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/
Upplägg 2018:
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

Kontaktpersoner
gemensam
medieplan 2019

Göta styrgrupp beslutade 9 februari
att utse en kontaktperson på respektive bibliotek
att godkänna upplägg och tidsplan
Linnea.Hermansson/Boxholm
Ellinor Monell/Finspång
Thomas C Ericsson/Kinda
Anna Figaro/Linköping
Anna Hagelin/Mjölby

RH
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Johanna Hagelin/Motala
Tommy Jansson/Norrköping
Johanna Hellstrand/Söderköping
Peter Åkesson/Tranas
Maria Jonsson/Vadstena
Maria Hultsberg/Valdemarsvik
Christine Åström/Ydre
Karolina Antonsson/Åtvidaberg
Britt-Mari Johansson/Ödeshög
4. Gemensamma
inköp

Ta fram förslag på gemensamma inköp för t.ex.
dataspel, medier på andra språk än svenska och vissa
dyrare e-böcker

Alla

Diskussion kring: decentraliserade/centraliserade inköp,
profilinköp, flytande bestånd, e-böcker, lokala
förutsättningar, struktur, förankring
5. Ärendegång
inköpsförslag
Beslut

Revidera dokument om ärendegång vid inköpsförslag

JH/RH

att Johanna Hagelin och Rolf Holm skriver fram ett
reviderat förslag till dokument

6. Avgifter

Förtydliga frågan om avgifter vid utskrifter som
omfattar fjärrlåneartiklar

TJ

Beslut

att Tommy Jansson skriver fram ett reviderat förslag till
dokument

7. Egenutgivning

Diskutera och öka kunskapen om egenutgivning

Beslut

att Tommy Jansson följer upp denna fråga och stämmer
av med Birgitta Hjerpe/Nsb

8. Ytterligare
uppdrag

Vara öppen för ytterligare uppdrag
---

RH

9. Nästa möte

Torsdag 12 april kl 13-16, Götarummet,
Regionbiblioteket

RH

TJ

Här inbjuds också samtliga kontaktpersoner att delta
10. Övrigt

Låntagarbeställningar Libris – uppföljning
Uppföljning: NE och Mediearkivet
Nationell mediekonferens i Umeå januari 2019

RH

3

