2018-11-05
Göta mediegrupp möte 5 november - protokoll
Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Karolina Antonsson/Åtvidabergs
bibliotek, Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Anna
Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Johanna Hagelin Motala bibliotek) (återbud: Tomas
Ericsson/Kinda bibliotek och Johanna Hellstrand - Söderköpings stadsbibliotek)
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 förtydliga frågan om avgifter vid utskrifter som
omfattar fjärrlåneartiklar
7. Diskutera och öka kunskapen om egenutgivning
8. Vara öppen för ytterligare uppdrag
Arbetet fortskrider som planerat. Göta mediegrupp gick igenom
svaren från ”remissrundan” på utskickat förslag till EN
medieplan. Lämnade synpunkter kommit kommer att arbetas in i
förlaget och skickas därefter under v. 46 ut till Göta mediegrupp
och kontaktpersoner för ytterligare granskning.

EN medieplan

Tidsplan:
1. 5 oktober - gruppernas arbete är inskickat till mig som
kommer att sammanställa materialet och utifrån materialet göra
ett första utkast till EN medieplan för Götabibliotek
2. 15 oktober - v. 42 utkastet kommer att under denna vecka
skickas ut till Göta mediegrupp plus kontaktpersoner för
RH/Alla
synpunkter och fortsatta inspel
3. 26 oktober v. 43 - återkoppling på Göta styrgruppsmöte
4. 29 oktober v. 44 och 45 ”remissrunda” till andra Götagrupper
för inspel
5. 5 november v. 45 – Göta mediegrupp träffas och går igenom
arbetet så här långt för fortsatt bearbetning
6. 23 november v. 47 – förslaget skickas till Göta styrgrupp som
beslutsunderlag inför styrgruppsmötet 7 december
7. 7 december – förslag till beslut gällande En medieplan tas upp
på Göta styrgrupp

Bilaga - En
medieplan

Riktlinjer för
medieförsörjning
inom
Götasamarbetet förslag

Rolf skickar med ett förslag på bilaga som tar upp gemensamma
rubriker på innehåll för respektive kommun
RH
Det finns idag Riktlinjer för medieförsörjningen inom
Götasamarbete
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/
RH
När beslut om En medieplan för Götasamarbetet antagits bör
dokumentet om riktlinjerna ses över alternativt tas bort
Göta mediegrupp gick igenom angelägna frågor att arbete med
under 2019.

Uppdrag 2019 förslag

Nästa möte

Övrigt

1.Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och
formulera en handlingsplan
2. Gemensamma inköpsgrupper
3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet
4. Avgifter
5. Flytande bestånd - följa upp
6. En medieplan – följa upp
23-24 januari 2019 Umeå
6 mars 9-12 Göta mediegrupp, Götarummet (justerat)
6 mars 13-16.30 Sveriges lånecentral/depåbibliotek,
hörsalen Lsb
11 april 10-12 Göta systmetawebbgrupp, Götarummet

RH/Alla

RH

RH

