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Göta mediegrupp möte 28 augusti - protokoll
Närvarande: Rolf Holm - Regionbibliotek Östergötland, Karolina Antonsson - Åtvidabergs
bibliotek, Anders Forsslund - Valdemarsviks bibliotek, Wiola Svensson - Tranås
stadsbibliotek, Linnea Saxtrup Hermansson - Boxholms bibliotek, Tommy Jansson Norrköpings stadsbibliotek, Anna Hagelin - Mjölby bibliotek, Johanna Hellstrand Söderköpings stadsbibliotek, Anna Figaro - Linköpings stadsbibliotek, Tony Melander,
Vadstena bibliotek (återbud: Tomas Ericsson/Kinda bibliotek och Johanna Hagelin Motala
bibliotek)

PUNKT
Antecknade

Uppdrag 2018

ANTECKNINGAR/BESLUT
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 förtydliga 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
Göta styrgrupp beslutade 1 juni att flytande bestånd under en
provperiod ska initieras hösten 2018 inom Götasamarbetet. Beslutets
innehåll är:
Prova flytande bestånd av medier på andra språk än svenska
(exkl. eng, tyska, franska och spanska) Det innefattar såväl barn
som vuxenlitteratur. Provperioden startar hösten 2018 – tom vår
2019.

Flytande bestånd

Göta mediegrupp var överens om att det fortsatta
genomförandet av styrgruppens beslut kräver en tydlig planering
och start. Därför kommer en grupp bestående av Göta
systemgrupp: Kerstin Ryd och Magnus Darhed samt Göta
metadatagrupp: Carina Ljung och Björn Nyqvist med
Regionbiblioteket: Rolf Holm som sammankallande att träffas för
ett första möte under september månad.
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Arbetet fortskrider enligt plan som innebär att Göta styrgrupp den 7
december kommer att ha ett förslag att ta ställning till för beslut.
EN medieplan

Ärendegång
inköpsförslag

Detaljerat arbetsupplägg för internatsdagarna 3-4 oktober
diskuterades. Där kommer ett förslag på EN medieplan att skrivas
fram
Dokument till stöd vid avslag på inköpsförslag diskuterades. Några
synpunkter fördes fram vilka ska inarbetas i förslaget till Göta
styrgruppsmöte 14 september
Götabiblioteken är medarrangör i denna angelägna konferens som
2018 hölls i Linköping. Nästa år äger den rum i Umeå och har också
denna gång fokus på mediefrågor. Bra om så många som möjligt av
Götabibliotekens personal ges möjlighet att delta, inte minst Göta
mediegrupp.

Konferensinnehållet är inte helt spikat. Redan onsdag 23 januari
kommer möjlighet att finnas för de som anländer dagen innan att få
Nationell
mediekonferens en visning av Sveriges depåbibliotek. Därefter gemensam middag för
24 januari 2019 de som önskar. Själva konferensdagen torsdag 24januari inleds av
riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.
Regionbibliotek Östergötland står för följande när det gäller Göta
mediegrupps 8 personer: resa t/r och övernattning i enkelrum 1 natt.
Resan görs i tjänsten och ev. traktamente får resp.
mediegruppsmedlem ta med sin egen arbetsgivare.
Besked och anmälan till Rolf Holm senast 30 september. Där anges
om speciella önskemål finns beträffande kost och tåg/flyg
Sveriges depåbibliotek och lånecentral är inbjudna för att hålla i en
utbildning för personal inom götasamarbetet med fokus på
Kompetensdag
mediefrågor och fjärrlån. Det handlar om en halvdag 6 mars där
för
anmälan sker via Regionbibliotek Östergötlands kalendarie:
fjärrlånepersonal
http://regionbibliotekostergotland.se/events/sveriges-depabibliotek6 mars 2019
och-lanecentral/

Språkkurs

Språkkurstjänst, uTalk levereras av FörlagEtt. Tommy och Anna
testar tjänsten den närmsta veckan och återkopplar till
Mediegruppen. Om tiden medger kommer tjänsten att tas upp på
Göta styrgrupps möte 14 september.

Avgifter

Förtydliga frågan om avgifter vid utskrifter som omfattar
fjärrlåneartiklar

Beslut

att Tommy Jansson skriver fram ett reviderat förslag till dokument

Egenutgivning

Et förläggarsamtal på biblioteket äger rum 10 september. Det är ett
samarrangemang mellan Norrköpings stadsbibliotek, Litteraturscen
Östergötland och Regionbibliotek Östergötland. Tre förläggare är
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inbjudna för att samtala om vad som händer på den svenska
bokmarknaden. Fri entré och ingen förbokning.
Nästa möte
Övrigt

Internats dagarna i Vadstena 3-4 oktober
Parkerade frågor:
*Låntagarbeställningar Libris – uppföljning
*Uppföljning: NE och Mediearkivet
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