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Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek 

Östergötland, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Regionbibliotek 

Östergötland, Johanna Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, Anya Feltreuter/Mjölby 

bibliotek, James Danielsson/Åtvidabergs kommun, Marie Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, 

Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek, Linnea Saxtrup Hermansson/Boxholms bibliotek, 

Fredrik Svaton/Boxholms kommun, Per Johansson/Finspångs bibliotek, Ingrid Loeld 

Rasch/Regionbibliotek Östergötland, Linda Skårbratt/Regionbibliotek Östergötland, Helena 

Agnemar/Regionbibliotek Östergötland, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Eva 

Hanzén/Tranås kommun, Marie Sääf/Linköpings stadsbibliotek, Maria Jönsson/Vadstena 

kommun, Gustav Hedlund/Norrköpings stadsbibliotek, Birgitta Hjerpe/ Norrköpings 

stadsbibliotek, Christine Åström/Ydre bibliotek 

Under fm deltog: Birgitta Hellman Magnusson/Motala bibliotek, Susanne Kastbom/Motala 

bibliotek, Emelie Ekholm/Motala bibliotek, Alexander Tergeland/Motala bibliotek, Linda 

Sävhammar/Motala bibliotek, Marianne Henriksson/Motala kommun, Pia Widegren/Motala 

kommun, Kirsi Mikkonen/Motala kommun 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH/EC 

Välkommen Elisabeth Cserhalmi och Birgitta Hellman Magnusson 

hälsade alla välkomna till mötet. 

 

EC 

Göta styrgrupp på 

Digidelcenter i 

Motala 

Innehåll: 

 Hur gjorde Motala bibliotek för att starta? Vilka 

samarbetspartners finns? Och hur fick ni till det 

samarbetet? Politiska beslut, hur var gången och 

förankringen? Vad säger politiken? Kostnader? 

 Hur kan bibliotekschefen prata om idé, sprida 

kunskap, i vilka forum? Hur förankras det hos 

personalen? 

 Representanter från Digidelcenter styrgruppen 

berättar kort från sin synvinkel. 

 Styrgruppens arbete. 

 Hur driver man vidare efter projekttidens slut? 

BHM/SK 

Eftermiddag: Styrgruppsmöte 
 

 

Digitalt först -Motala bibliotek kommer att satsa på Data detox samt 

Glassroom experience under våren.  

-Kompetensutveckling för både personal och 

biblioteksbesökarna. Motala blir pilot i Götabiblioteken, 

men kanske finns det flera intresserade? Diskuteras med 

MIK-ansvariga. 

-E-bokskurser är nu inbokade med alla bibliotek utom 

Linköping/Norrköping som ombesörjer det själva. 

-Nationellt arbetas det med lärplattformen, Ingrid Loeld 

Rasch ingår i arbetsgrupp som arbetar med 

barn/ungperspektivet inom Digitalt först. Lisa Ekman 

ingår i skeptikerspåret. 

 

Påminnelse: Boka tid för uppföljning av workshop. 

 

LE 
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Manusstopp Götabiblioteken 2018 – årsberättelse. EC 

Göta mångkultur Information och inspel om arbetet i Göta mångkultur. 

Möjliga arbetsområden under 2019 är: 

Flytande bestånd – pågående projekt 

Götabibliotekens intranät och resursbibliotek 

Nationella minoriteter 

Skönlitteratur 

 

RH 

Digital plattform - 

östgötaförfattare 

Presentation av diskussion om målgrupp och behov 

gjorde utifrån en sammanfattning av 2 st workshop (se 

bilaga). Styrgruppen kommer under en av vårens träffar 

följa upp gjord sammanfattning. 

 

RH 

Avtal biblioteks- 

transporter 

PostNord AB har begärt att nuvarande avtal ska 

omförhandlas. Den diskussionen pågår och görs i 

samverkan med Region Östergötlands 

upphandlingsenhet. 

 

EC/RH 

Avtal Bokinfo Kort info om Axiell avtal med Bokinfo ang. 

omslagsbilder. 

 

EC 

Göta litteratur 

 

 

 

Beslut 

Litteraturen i biblioteksarbetet:  

Har haft sin första träff den 16/1 och deltagarna var 

nöjda med den 

 

att bibliotekscheferna skickar in sina förslag på 

deltagare i arbetsgruppen Göta litteratur 

före den 8 februari  

 

att urval görs så att det blev en grupp på 5-6 stycken  

 

Önskvärt vore att ett par av cheferna 

ingår. 

 

HA 

Göta 

demokratigrupp 

 

Beslut 

Nästa Demokratidag blir i slutet av september och temat 

är Barns rättigheter-Barnkonventionen. 

 

att Anya Feltreuter och Maria Jönsson blir nya 

medlemmar gruppen (Birgitta Hellman Magnusson 

slutar i och med att hon går i pension) 

 

HA 

Riktlinjer för 

medieförsörjningen 

 

 

Beslut 

Riktlinjerna behöver uppdateras i och med att 

Götabiblioteken sedan 7 december 2018 har EN 

medieplan. 

 

att förslag på reviderat/uppdaterat dokument behandlas 

på styrgruppens möte 1 mars 

 

RH 

Share Point Arbetet med Göta share point fortskrider framåt. Region 

Östergötland ansvarar för driften och Regionbiblioteket 

förvaltar och fungerar som första support. Medarbetare 

på Götabiblioteken kommer att logga in med sin e-

postadress, viktigt att uppdaterad info om anställda når 

LS 

https://www.axiell.se/fortsatt-visa-omslagsbilder/


Protokoll Göta styrgrupp & bibliotekschefsmöte 2019-01-18  
     

      

 3 

regionbiblioteket. En första inläsning av medarbetare på 

Götabiblioteken ska göras inom kort och i framtiden 

kommer uppdaterad info att begäras in 1-2 ggr/år. 

 

Studieresa: Oslo Kort presentation av planerad studieresa till Oslo.  

Fem folkbibliotek och Litteraturhuset är nu inbokade för 

studiebesök. Anmälan till Elisabeth, senast 29 mars. 

Elisabeth/Anya/Johanna 

 

EC/AF/ 

JH 

Nästa möte Fredag 1 mars 

 

EC 

 


