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Göta mångkultur nätverksträff i Linköping 6 februari 2019 - protokoll 
 

Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Tonny Henriksson/Motala bibliotek, 

Linda Skårbratt/Regionbibliotek Östergötland, Magdalena Landl/Linköpings bibliotek 

(förhinder: Kristina Sjöberg/Finspångs bibliotek, Sofia Larsson/Norrköpings bibliotek) 

 

Riktlinjer för Göta mångkultur – beslut i Göta styrgrupp 23 mars 2018: 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mangkultur/ 

 

1. Framtidsfrågor – varje bibliotek tar med sig aktuella frågor från det egna biblioteket 

att diskutera 

En allmän diskussion om innehåll och upplägg för Göta mångkulturs nätverksträffar 

resulterade i att: 

 Träffar minst 2 ggr/vår och 2 ggr/höst 

 Lång framförhållning när det gäller datum för träffarna 

 Samtliga kontaktpersoner på Götabiblioteken bjuds in att delta 

 Kontaktpersoner ges möjlighet att delta IRL alternativt via skype 

 Resursbiblioteken Lsb, Nsb, Motala och Finspång deltar IRL 

 Externa resurspersoner bjuds in till träffarna, t.ex. från biblioteket i Botkyrka, IBL etc. 

 

2. Uppföljning av Göta styrgrupp 18 januari 
Information och inspel om arbetet i Göta mångkultur gavs på styrgruppsmötet. Möjliga 

arbetsområden under 2019 är: Flytande bestånd – pågående projekt, Göta Sharepoint och 

resursbibliotek, Nationella minoriteter, Skönlitteratur 

 

3. Resursbibliotek och intranät för Götabiblioteken 

Göta Sharepoint är namnet för det nya Göta intranät. Nästa möte kommer en av punkterna 

vara att diskutera fram ett innehåll för vad Göta Sharepoint ska innehålla beträffande Göta 

mångkultur. Samtliga kontaktpersoner tänker till 

 

Nästa träff – verkstad: Nätverket gör verkstad av tankar. Ta med goda idéer. 

Utvecklingsledare Linda Skårbratt som ansvarar för Göta Sharepoint deltar. Hon kommer 

inledningsvis också att vara med på höstens träffar med anledning av Göta Sharepoint.  

 

4. Flytande bestånd – avstämning 
Inga inspel har kommit- varken bra eller dåliga. Göta mångkultur avvaktar den uppföljning 

som ska göras efter projekttidens slut 

 

5. Nationella minoriteter – hur kan vi arbeta 

På den nationella konferensen om strategisk medieplanering i Umeå 24 januari var 

Götabiblioteken medarrangör. Där avhandlades olika exempel från bibliotek som arbetar med 

de nationella minoriteterna. Här i Östergötland är vi finskt förvaltningsområde.  

 

6. Regionalt samverkansmöte gällande nationella minoriteter 15 februari 

Länsstyrelsen i Östergötland har bjudit in samtliga kommuner i Östergötland till ett 

samverkansmöte gällande nationella minoriteter. Från Regionbiblioteket deltar Rolf Holm och 

Elisabeth Cserhalmi. 

 

 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mangkultur/
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7. Nytt från internationella biblioteket – utskickat material – samtal 

IBLC KB sektionen, Alireza Afshari, som arbetar som utvecklingsledare vid Internationella 

biblioteket har skickat ett informationsbrev. Det kan bli aktuellt till en av våra nätverksträffar 

bjuda in kollega från IB för att informera om IB:s verksamhet   

 

8. Nästa möte 

Vårens och höstens mötestider diskuterades och efter avstämning utmynnade i:  

 

onsdag 24 april kl. 13-16, Regionbibliotek Östergötland/Götarummet 

onsdag 11 september kl. 13-16, Regionbibliotek Östergötland/Götarummet 

onsdag 20 november kl. 13-16, Regionbibliotek Östergötland/Götarummet 

 

Anmälan är obligatorisk och sker via Regionbibliotekets kalendarium. Möjlighet finns också 

att delta i dessa möten via skype (Rolf Holm kontaktas) 

 

Byte av lokal kan ske om anmälda deltagare är många och inte ryms i Götarummet 

 

9. Övrigt 

Samtliga kontaktpersoner (eller ersättare) för Göta mångkultur är välkomna till inplanerade 

nätverksträffar 

 

--- 

 

 


