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Göta mångkulturgrupp möte 13 juni - protokoll
Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland(antecknade), Joel
Hedlund/Linköpings bibliotek, Magdalena Landl/Linköpings bibliotek, Louise
Björklöf/Norrköpings bibliotek, Tonny Henriksson/Motala bibliotek, Jonas
Andersson/Söderköpings bibliotek (anmält förhinder: Sofia Larsson/Norrköpings bibliotek,
Matilda Henriksson/Boxholms bibliotek och Linda Bergström/Vadstena bibliotek)
PUNKT
ANTECKNINGAR/BESLUT
VEM
Antecknade
RH
Riktlinjer för Göta mångkultur reviderades och antogs på Göta styrgrupp
23 mars 2018:
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mangkultur/
Inför nästa revidering kan det vara bra att tydligare trycka på att
människor ska kunna få tillgång till litteratur på sitt modersmål det som
1. Riktlinjer framgår av bibliotekslagens §5.

Alla

Revideringen innefattade inga större förändringar gentemot tidigare. Dock
har formuleringar om studiedagar lyft bort från riktlinjerna. Det är
gruppens förhoppning att de Demokratidagar som startats upp ska
innehålla mångfald och mångkulturperspektiv.
Rolf berättade om det pågående arbetet med att ta fram EN medieplan för
Götasamarbetet. Tidsplanen är att ett förslag ska presenteras på Göta
styrgruppsmöte 7 december.
2. En
medieplan

Här anser Göta mångkulturgrupp att en ”remissrunda” passar bra, där
Götas olika grupper får lämna synpunkter på förslaget inkl. Göta
mångkulturgrupp.

RH

Gruppen diskuterade Göta styrgrupps beslut från 1 juni 2018. Göta
mångkultur önskar vara delaktiga i framtagandet av en manual inför
3. Flytande
igångsättandet senare i höst tillsammans med Göta mediegrupp och Göta RH
bestånd
systemgrupp.

4. Samtal
kring två
rapporter

5. Nästa
möte

Migration och språklig mångfald: Bibliotekets roll i det flerspråkiga
samhället (KB) och Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En
lägesbeskrivning (KB)
RH
Dessa rapporter är tillgängliga på Nationell biblioteksstrategi webb:
https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/uppdraget/
Rolf kommer att skicka ut inbjudan via doodle.
Gruppen räknar med att träffas ca 2 ggr under hösten

RH

Notera att anmälan att vara med på möten görs via Regionbibliotekets
kalender. Det gäller samtliga. Anledningen är administrativ.
Joel Hedlund/Linköpings bibliotek övergår till ny tjänst på Birgittaskolan
– grattis, lycka till och tack för din medverkan i Göta mångkulturgrupp!
6. Övrigt

Magdalena Landl/Linköpings bibliotek gör comeback i Göta mediegrupp
RH
– välkommen!
Trevlig sommar!

