Protokoll Göta styrgrupp & bibliotekschefsmöte 2018-10-26

Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek
Östergötland (deltog em), Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, Karolina Antonsson/Åtvidabergs
bibliotek, Lena Axelsson/Linköpings stadsbibliotek, Helena Agnemar/Regionbibliotek
Östergötland, Eva Savazzi/Valdemarsviks bibliotek, Per Johansson/Finspångs bibliotek,
Marie Eriksson/Söderköpings bibliotek, Christine Åström/Ydre kommunbibliotek, Errol
Tanriverdi/Regionbibliotek Östergötland (deltog del av dagen), Lisa Ekman/Regionbibliotek
Östergötland, Thomas Ericsson/Kinda Kommun, Åsa Andersson/Ödeshögs bibliotek
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Elisabeth Cserhalmi hälsade alla välkomna till mötet
Ledarspåret; Elisabeth Aldstedt och Frida
Christoffersson.
Den nya webben kommer att lanseras 26 november och
beträffande gemensam share point för Götabiblioteken
är siktet inställt på årsskiftet.

Marknadsföringsma Errol presenterade och visade marknadsföringsmaterial.
terial - kassar o.dyl. Kort diskussion om plastkassar och deras
miljöpåverkan.
Beslut om inköp 7 december.
Digitalt först
Lisa presenterade arbetet med Digitalt först – var är vi
nu, vad har hänt och vad kommer att hända? se bilaga

ET/EC

ET

LE

EN medieplan

Rolf berättade om arbetet med att ta fram EN medieplan RH
för Götasamarbetet. Arbetet fortsätter som planerat och
arbetsinternatet på Vadstena Klosterhotell 3-4 oktober
har resulterat i ett första utkast.
Här finns mer information om gruppen arbete:
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/got
a-mediegrupp/

Östgötaförfattarna
och en digital
plattform

Två workshop kommer att hållas. Det handlar om att i
form av 2 st workshop samtala fram ett upplägg för hur
östgötaförfattare och litterära miljöer i Östergötland kan
presenteras digitalt.
Workshop 1 den 13 november kl. 13-16 och
fortsättningen
workshop 2 den 5 december kl. 13-16.
Totalt har 18 personer fått denna inbjudan.
De två planerade workshopparna kommer att ledas av
personal från företaget Gaia som har sin bas i
Norrköping och Linköping. Tanken är närvaro vid båda
tillfällena.

TellUs Bok- och
berättarmässa

https://ostergotlandsbokmassa.se/
Götabibliotekens monter på Bok & berättarmässa 1
december bemannas av kolleger från Götabiblioteken.
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Bemanning Götabiblioteken: 10-16
kl. 10-12 Cecilia Dilnot Smith (Motala) och Inger
Hollström Flis (Motala)
kl. 12-14 Thomas Ericsson (Kisa) och Anders Åklint
(Norrköping)
kl. 14-16 Per Johansson (Finspång) och Peter Åkesson
(Tranås)
Regionbibliotek Östergötland – ej i montern/backup om
det behövs
10-12 Lisa Ekman
12-14 Rolf Holm
14-16 Ingrid Loeld Rasch
E-böcker

Marie berättade om arbetet med att kvalitetssäkra eböcker i Götabibliotekens katalog. Poängsystemet som
använts tidigare upphör.

Förslag

att Götabiblioteken inför en maxgräns på 6 e-bokslån
per låntagare och 28-dagarsperiod vid lanseringen av
den nya webbplatsen

Beslut

att besluta enligt förslag

BankID

Götawebben kan erhålla BankID på startsidan (mot
kostnad) iom lansering av ny webb. I dagsläget kan
emellertid Bank ID endast användas vid inloggning till
”mina sidor” och inte vid t ex betalning.

Förslag

att inte koppla in BankID i nuläget

Beslut

att besluta enligt förslag

Crossmedia

Kort information om hur arbetet med cross mediagruppen löpt. Gruppen har sedan 2016 arbetat med att
diskutera, pröva och lära om idéer, metoder och nya
arbetssätt för biblioteken. Nu är det dags att gå vidare
och prova ett annat sätt att arbeta med framtidsfrågorna.
Förslaget är att bilda en framtidsgrupp i Göta för dessa
frågor. Inspel görs inledningsvis till demokratigruppen.
Frågan tas upp på nästa styrgruppsmöte den 7/12.

HA

Litteraturscen
Östergötland

Litteraturscen Östergötland fortsätter med utbildning se
inbjudan/bilaga.

HA

Läslov

Ny ansökan om ekonomiska medel (Kulturrådet) har
gjorts och beviljats.
Läslovsgruppens ambition är att genomföra läger också
under 2019. Läslovsgruppen ansvarar för att lägga fram
förslag. Till lägren behövs medarbetare från
Götabiblioteken som bemannar lägren. Lägren kan ses
som en kombination av arbete och fortbildning.

EC (ILR)

ME

EC
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Förslag

att Götabiblioteken hjälps åt med att bemanna lägren
och att ersättning för ev. uppkomna vikariekostnader
ges till de bibliotek som bidrar med personal

Beslut

att besluta enligt förslag

Uppdragsutbildning
läsfrämjande

Elisabeth redogjorde mycket kort om den
uppdragsutbildning som regionbiblioteket planerar att
kunna erbjuda. Kursen heter ”Läsfrämjande som
professionellt objekt” och ansvarar gör BHS. Mer info
kommer, kursen kommer att kunna erbjudas till ett
begränsat antal deltagare.

Övriga frågor

Rutiner och formuleringar kring skyddad identitet vid
användning av Götabibliotekens tjänster diskuterades.
Formulering behöver ses över i styrdokumentet ”Regler
och rutiner för Götabiblioteken” till kommande
revidering juni 2019.

Nästa möte

EC

Kort info gavs om planerad studieresa för
bibliotekschefer/verksamhetsansvariga till Oslo 8-10
maj 2019. Datumen är preliminära och fortlöpande
information kommer.

EC

Fredag 7 december

EC
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