2018-04-19

Göta mediegrupp möte 12 april - protokoll
Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland(antecknade), Karolina
Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Linnea Saxtrup Hermansson/Boxholms bibliotek, Anna
Hagelin/Mjölby bibliotek, Ellinor Monell/Finspångs bibliotek, Tommy Jansson /Norrköpings
bibliotek, Maria Hultsberg/Valdemarsviks bibliotek, Johanna Hagelin /Motala bibliotek,
Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek (anmält förhinder: Johanna Hellstrand/Söderköpings
bibliotek, Anna Figaro/Linköpings bibliotek)
PUNKT
Antecknade

Uppdrag 2018

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM
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
RH
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
Beslut punkt 1-8 i Göta styrgrupp 8 december 2017

1.Cineasterna –
utvärdering
Beslut/9/2

2. Databaser
2019
Beslut

Göta styrgrupp beslutade 9 februari:
att inleda avtalsförhandling med Cineasterna för år 2018
att en ny utvärdering av Cineasterna ska ske i juni
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

Bereda urvalet av databaser inför 2019: styrgruppen bör ta ett
beslut senast under september
Databaser att diskutera vidare: Readly
att utarbeta ett förslag om databaser före sommaren

3. Gemensam
På Göta styrgrupp och bibliotekschefsmöte 23 mars diskuterades
medieplan 2019 arbetet med att ta fram förslag på EN gemensam medieplan för
götasamarbetet. Rolf informerade där om medigruppens arbete
enligt det uppdrag som getts för år 2018. Det finns nu
kontaktpersoner på samtliga Götabibliotek för arbetet med att ta
fram och förankra ett förslag på En gemensam medieplan.
I det samtal som följde formulerade bibliotekscheferna några

RH

RH/alla

tydliga viljeinriktningar för gruppens fortsatta arbete att ta fasta på.
Dessa var:
att formulera tankar kring hur gemensamma grupper skulle kunna
sköta inköp för hela Götasamarbetet för vissa medietyper. Som
exempel nämndes spel och medier på andra språk än svenska,
att prova flytande bestånd och profilköp på vissa medier.
Beslut

att föreslå styr/chefsgruppen prova flytande bestånd av medier
på andra språk än svenska (exkl. eng, tyska, franska och
spanska)
att det ska gälla såväl barn som vuxenlitteratur
att provperioden med start fr.om. hösten 2018 – t.o.m. vår 2019
Ta fram förslag på gemensamma inköp för t.ex. dataspel, medier
på andra språk än svenska och vissa dyrare e-böcker

4. Gemensamma att för spel skapa ett resursbibliotek som är Lsb, Nsb,
inköp
Motala, Finspång och Mjölby
att för medier på andra språk än svenska är resursbiblioteket
Lsb, Nsb, Motala och Finspång
Beslut
att nytt intranät blir plattformen för resursbiblioteken
att till resursbiblioteken via intranät kunna ställa frågor om
inköp och basbestånd etc.
5. Ärendegång
inköpsförslag
Beslut/30/1

6. Avgifter
Beslut/30/1

Revidera dokument om ärendegång vid inköpsförslag
att Johanna Hagelin och Rolf Holm skriver fram ett
reviderat förslag till dokument

JH/RH

Förtydliga frågan om avgifter vid utskrifter som omfattar
fjärrlåneartiklar
TJ
att Tommy Jansson skriver fram ett reviderat förslag till dokument
Diskutera och öka kunskapen om egenutgivning

7. Egenutgivning
att Tommy Jansson följer upp denna fråga och stämmer av med
Beslut/30/1
Birgitta Hjerpe/Nsb

TJ

8. Ytterligare
uppdrag

RH

9. Nästa möte

10. Övrigt

Vara öppen för ytterligare uppdrag
Tid: Tisdag 15 maj kl 9-12: Göta mediegrupp fortsatt arbete
Plats: Norrköpings stadsbibliotek, Wadströmsrummet
Tema: Gemensam medieplan 2019. Här inbjuds också samtliga
kontaktpersoner att delta.
Låntagarbeställningar Libris – uppföljning Uppföljning: NE och
Mediearkivet
Nationell mediekonferens i Umeå januari 2019

RH/TJ

RH

