Protokoll Göta styrgrupp & bibliotekschefsmöte 2018-12-07

Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek
Östergötland, Johanna Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, Karolina
Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Lena Axelsson/Linköpings stadsbibliotek (deltog fm),
Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Helena Agnemar/Regionbibliotek Östergötland,
Per Johansson/Finspångs bibliotek, Linnea Saxtrup Hermansson/Boxholms bibliotek, Ingrid
Loeld Rasch/Regionbibliotek Östergötland, Eva Savazzi/Valdemarsviks bibliotek, Christine
Åström/Ydre kommunbibliotek, Marie Sääf/Linköpings stadsbibliotek, Birgitta Hellman
Magnusson/Motala bibliotek, Lisa Ekman/Regionbibliotek Östergötland (rättelse 18/12)
Deltog vid föredragning av sitt ärende: Karen Nowé Hedvall och Katarina Michnik/BHS,
Kerstin Ryd/Linköpings stadsbibliotek, Marie Eriksson/Söderköpings bibliotek, Lillemor
Engholm Guy/Regionbibliotek Östergötland, Lena Udd/Regionbibliotek Östergötland
PUNKT
Antecknade
Välkommen
Taltidning till fler slutrapport

Framtidsfrågor i
Göta, fortsättningen
efter Cross media

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM

Elisabeth Cserhalmi hälsade alla välkomna till mötet.
Lillemor och Lena presenterade slutrapporteringen från
projektet Taltidning till fler. Slutrapport för projektet
kommer att delges MTM i mitten av december och
rapporten kommer finnas tillgänglig på
regionbibliotekets webbplats när projektet är avslutat.
Forum för samtal om bibliotekens framtid.
”En plats, ett tema, en fika”

RH/EC
EC
Lillemor/
Lena

Helena/
Ingrid/
Lisa

Detta blir ingen traditionell fast arbetsgrupp enligt
Götas modell utan det står en fritt att delta enstaka eller
flera gånger. Deltagarna i forumet påverkar dess
innehåll och det är viktigt att den medarbetare som
önskar delta har stöd från berörd chef och får tid till
förberedelse.
Inbjudan med datum kommer i januari 2019.
Demokratigruppens
fortsatta arbete

Förslag att demokratidagen 23 maj har fokus på barns
rättigheter. Vid nästa styrgruppsmöte 18 januari behövs
en ersättare för Birgitta Hellman Magnusson utses.
Förslagsvis kan också gruppen utökas med ytterligare
en deltagare.

Litteraturscen
Östergötland

Just nu finns ytterligare platser till utbildningen med
Helena
start 16 januari.
Att tänka på till nästa styrgruppsmöte 18 januari: hur
ska litteraturen skötas inom Göta – fundera på vilka som
ska ingår (också chefer) i en grupp för dessa frågor.

Digitalt först

16 workshops är nu genomförda på alla
Götabiblioteken, i Norrköping och Linköping blev det
två. De fem mest prioriterade områdena redovisas i
bifogad presentation. Där presenteras även förslag på
utbildningsinsatser för några av dessa som Götas
Digitalt först-arbetsgrupp, (numera MIK-pro) arbetat
fram. I MIK-pro ingår medarbetare från 7 Götabibliotek
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samt en utvecklingsledare.
Att komma ihåg: boka in tid med Lisa för återbesök på
ditt bibliotek.
Slutrapport av
projektet
Gemensamma
bibliotekstjänster
2015-2018
EN Gemensam
medieplan

Karen Nowé Hedvall och Katarina Michnik,
följeforskare presenterade slutrapporten av projektet
Gemensamma bibliotekstjänster 2015-2018 samt höll i
en workshop kring denna.
Rapporten är utskickad inför styrgruppsmötet och finns
att läsa som pdf.
Ett förslag till EN Gemensam medieplan för
Götabiblioteken presenterades.

Karen/
Katarina

Rolf

Beslut

att besluta enligt förslag
att dokumentet layoutas enligt Götabibliotekens
grafiska profil

Göta mediegrupp
uppdrag 2019

Göta mediegrupp, uppdrag 2019

Beslut

att besluta enligt förslag

Plocklappar/plockli
stor

Plocklappar/plocklistor diskuterades och statistik från
Kerstin/
v.40 presenterades. Systemgruppen arbetar vidare med
Marie
frågan och kommer att bearbeta samt presentera statistik
utifrån korslån.

e-böcker och Biblio

Statistisk över lånade e-böcker presenterades samt en
återkoppling gavs kring sjösättningen av Götawebben.
Flera funktioner som behöver rättas till, vilket
webbredaktionen arbetar vidare med. Dels handlar det
om funktioner som förändrats i samband med att
gotabiblioteken.se gått live och sådant som besökare
uppmärksammat.
Felaktigheter i funktioner/inloggningsproblem mm. har
meddelats supporten hos Axiell.

Marie

Läsluststrategi

Läsluststrategi för Götabiblioteken 2019-2021
förslag till beslut.

Ingrid/
Helena

Beslut

att besluta enligt förslag
att dokumentet layoutas enligt Götabibliotekens
grafiska profil

Rolf

förslag till beslut:
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
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Bokstart

Ingrid informerade att Bokstart Östergötland fått
Ingrid
ekonomiska medel från Kulturrådet. Bokstart startar i
Linköping, Norrköping och Ydre. Fortbildning blir
under våren 2019 där också representanter från andra
kommuner som ännu inte har valt att börja med Bokstart
erbjuds att delta.

Göta Säkert

Arbetsgruppen för Göta Säkert har tagit fram ett
dokument enligt det uppdrag gruppen haft.
Beslutsunderlaget har varit utskickat inför detta
styrgruppsmöte

Rolf

Förslag till beslut är att anta utskickat material och
besluta att gruppen fullgjort sitt uppdrag
Beslut

Tell Us Bok &
berättarmässa 1
december

att anta utskickat dokument med ett tillägg
om Meröppna bibliotek
att gruppen finns kvar och kan aktiveras vid behov
https://ostergotlandsbokmassa.se/
Götabibliotekens monter på Bok & berättarmässa
1 december bemannades av kolleger från
Götabiblioteken.

Rolf/
Helena/
Ingrid/
Lisa

Motala, Kisa, Norrköping, Finspång och Tranås
tillsamman med Regionbibliotek Östergötland var på
plats i Götamontern. Det blev en bra insats som
underlättades av en bra monterplacering.
Östgötaförfattarna
och en digital
plattform

Två workshop har hållits med samtal om hur ett upplägg Rolf
för östgötaförfattare och litterära miljöer i Östergötland
kan presenteras digitalt.
Workshop 1 hölls den 13 november och workshop 2 den
5 december.
Totalt har 18 personer fått inbjudan och deltagandet har
varit bra.
De två workshopparna har letts av personal från
företaget Gaia som har sin bas i Norrköping och
Linköping. En skriftlig rapportering kommer att
presenteras från dessa två träffar.

Marknadsföring
inköp av påsar till
Götabiblioteken

Olika modeller och typer av påsar har tidigare
presenterats för Göta styrgrupp (181026).
Regionbiblioteket ombesörjer inköp av papperskasse
och Götabiblioteken kan i sin tur beställa önskat antal
efter önskemål och behov till självkostnadspris från
Regionbiblioteket.
Varje Götabibliotek inom Götasamarbetet beslutar själv
om och i så fall vilken kostnad som tas för en påse.
Leveranstid till Regionbiblioteket är 6-8 veckor.
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Beslut

att inköp av papperspåsar görs

BankID

Information från leverantör kring BankID, dess
möjligheter och användning på Götabibliotekens webb
har varit något mångfacetterad. Tidigare beslut att inte
koppla in BankID (Göta styrgrupp 181026) hävs då
kostnaden för funktionen är inbakad i ett tilläggsavtal
och kostnaden tas ut oavsett Götabiblioteken väljer att
koppla på funktionen eller ej.

Elisabeth

Svensk-italienskt
nätverk SERN

Elisabeth informerade om det svensk-italienska nätverk
som finns i Region Östergötland och att det nu finns en
chans att delta i ett ”jobbskuggnings-projekt”. Vistelsen
kan t ex innebära att delta en vecka i arbetet på ett
italienskt bibliotek. Nätverket hjälper till med ansökan
och kontakt tas med Region Östergötland. SERN är ett
svensk-italienskt nätverk som främjar erfarenhets- och
kunskapsutbyte genom EU-projekt.

Elisabeth

SMS

Kort information om att det föreligger en framtida risk
för ökad kostnad av sms vid utskick av
reservationsmeddelanden. Idag skrivs inte för det mesta
inte hela titeln ut då sms inte får överskrida 160 tecken.
I Book-it 10 finns inte den teckenbegränsningen längre.

Elisabeth

Nästa träff

Fredag 18 januari, Motala stadsbibliotek och Digidel
Center.

Elisabeth
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