Protokoll Göta styrgrupp & bibliotekschefsmöte 2019-03-01
Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek
Östergötland, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings
stadsbibliotek, Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, Linnea Saxtrup Hermanssson/Boxholms
bibliotek, Ingrid Loeld Rasch/Regionbibliotek Östergötland, Johanna Hagelin/Motala
bibliotek, Lisa Ekman/Regionbibliotek Östergötland, Marie Sääf /Linköpings stadsbibliotek
Helena Agnemar/Regionbibliotek Östergötland, Per Johansson/Finspångs bibliotek, Thomas
C Ericsson/Kinda Bibliotek, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Åsa Andersson/Ödeshögs
bibliotek, Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Eva Savazzi/Valdemarsviks bibliotek
Deltog fm Lena Udd/Regionbibliotek Östergötland,
Deltog em: Kerstin Ryd/Linköpings stadsbibliotek
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM

Antecknade
Välkommen

Elisabeth Cserhalmi hälsade välkommen till mötet.

RH/EC
Elisabeth

Dialogmöte om
regional
biblioteksplan

Förmiddagen ägnades åt att gruppvis diskutera innehåll
i regional biblioteksplan för 2020-2023, som är under
utarbetning. Ett remissförslag kommer att skickas till
kommunerna.

Elisabeth

Bibliotekscheferna delades in i tre grupper med stöd av
personal från Regionbibliotek Östergötland vilka förde
anteckningar och fungerade som samtalsledare.
Anteckningar från respektive grupp skickas
till Elisabeth.
Riktlinjer
medieförsörjning

Till antagen Medieplan för Götabiblioteken finns två
bilagor. Den ena av dem är Riktlinjer för
medieförsörjning. Ett uppdaterat förslag har skickats ut.

Beslut

att anta utskickat förslag

Östgötaförfattare –
En digital plattform

Bakgrund: en diskussion pågår hur en digital plattform
för Götabibliotekens webb kan utformas.
Tre goda exempel lyftes fram under styrgruppens möte:
Härlitt – Region Västerbotten/(app)
Dalarna – Region Dalarna/webbplats
Norrbotten – Region Norrbotten/webbplats

Rolf

Rolf

Fortsatt diskussion äger rum på styrgruppsmötet 5/6.
Göta
mångkulturgrupp

Några nya arbetssätt introduceras under våren:
Rolf
1. Introduktion av resursbibliotek på Göta SharePoint
med stöd av utvecklingsledare Linda Skårbratt/RBÖ.
Resursbiblioteken är LSB, NSB, Motala och Finspång
vilka förväntas vara med fysiskt vid träffarna.
2. Samtliga av Götabibliotekens kontaktpersoner
erbjuds var med och vid förhinder via länk/Skype.
3. Ambitionen att också extern aktör deltar vid träffarna.
Till nästa gång deltar Länsstyrelsen i Östergötland.
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TellUs Bok- och
berättarmässa 2019

Götabiblioteken har haft utvärdering om mässan 2018
och påbörjat planering för 2019, första lördagen i
december. Samtliga Götabibliotek är välkomna att
bemanna Götabibliotekens monter.

Rolf
m.fl.

En intressant tanke som framförts är att som ett led i
fortbildning av bibliotekspersonal erbjuda 4
timmar/person att frivilligt använda för att bevista
mässan.
Meröppet

Information och diskussion kring Meröppet. I och med
Elisabeth
senaste uppgraderingen av Book-it finns möjligheten till
flera val när låntagare blir Meröppet-låntagare. Gruppen
diskuterade praktiska och säkerhetsmässiga frågor kring
olika rutiner, vad gäller i olika kommun etc.
De ev. avtal som används på olika Götabibliotek skickas
till Elisabeth Cserhalmi.
Frågan lyfts igen tas upp på kommande styrgruppsmöte.

Hantering av
formulär

Vid hantering av formulär och blanketter styrs
Götabiblioteken utifrån de rutiner som råder i resp.
kommun. Formuläret för ansökan om bibliotekskort för
barn och unga under 18 år förses därför med ny text.

Elisabeth

Digitalt först

Inom projektet MIK i praktiken arrangeras i maj ett
MIK-jam, all bibliotekspersonal inom Götabiblioteken
är välkomna. Inbjudan kommer att skickas ut med mer
information. (se även bifogad presentation).
Inom ramen för Digitalt först finns det nu möjlighet för
Götabiblioteken att söka pengar för kompetenshöjande
aktiviteter. Ansökningsblankett bifogas och kommer att
läggas ut på Regionbibliotekets webb.

Lisa

Läslov

Läslov år 3: Götabiblioteken är inne på år 2 med bidrag
från Kulturrådet för Läslov. Projektåren löper från
höstlov till sommarlov, medel har fördelats till varje
kommun. Dessa pengar bestämmer folkbiblioteken
själva över, men aktiviteter genomförs i samarbete med
andra Götabibliotek t ex har Götabiblioteken haft
samma tema.

Ingrid

Viss del av pengarna har avsatts till ett läger och i år
kommer lägret att som förra året vara på Lunnevads
folkhögskola. Personal från fokusbiblioteken i
Linköping, Skäggetorps bibliotek, Krokeks bibliotek i
Norrköping, ev. Linköpings stadsbibliotek samt
regionbiblioteket kommer att jobba på lägret.
En pott är också avsatt för fortbildning.
Sista ansökningsdag är 19 mars.
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Beslut

att söka pengar för ett tredje år

Bokstart

Lägesrapport: Personal från BVC och bibliotek har
Ingrid
träffats och planerat samarbetet. I de områden som nu är
aktuella (Linköping; Berga, Norrköping; Navestad och
Mirum samt Ydre) kommer hembesök göras. Till
sommaren räknar arbetsgruppen med att ha material
färdigt såsom logga, informationsfoldrar, vykort etc.
samt boktitlar som gåva. Under våren erbjuds tre
fortbildningstillfällen där medarbetare från intresserade
Götabibliotek är välkomna att delta.

Löpa linan ut

Barnkonventionen - Löpa linan ut:
Barnkonventionen blir lag 2020 och ska implementeras
på biblioteken. Regionbiblioteket föreslår att
Götabiblioteken hjälps åt med implementeringsarbetet
med start i höst och att boken Löpa linan ut används
som ”kursbok” och pedagogiskt underlag för arbetet.
Boken delades ut vid mötet.

Datoranvändning i
Göta

Trivselregler för datoranvändning diskuterades, liksom
samtliga/
när dessa förbises av biblioteksbesökare. Vidare
Anya
diskuterades förhållningssätt kring spärrande av Netloan
och Book-it, liksom policyfrågor kring detta. Viktigt att
det i signalfältet uttrycks på ett korrekt sätt samt vem
som kan kontaktas vid frågor. Ansvarig är resp.
bibliotekschef.

Webben

Götabiblioteken webb rörande undersidor m.m.
diskuterades efter inspel och önskemål från NSB.
Frågor kring Göta webbredaktions arbete diskuterades.
Göta webbredaktion efterlyser ny medlem.
Elisabeth tar med sig frågor till Göta webbredaktion och
checkar av.

Samtliga/
Elisabeth

Fakturor

Bakgrund: problem med fakturahanteringen med
leverantör, det sker nu per bok istället för
månadsfaktura. Problematik kring omslagsbilder (se
förra mötet) LSB och NSB samlar in inspel från
Götabiblioteken. Här behöver alla uppmärksamma
leverantören ang. problematik kring leveranser.

samtliga

Ingrid

Kontakt kan tas med Marie Sääf och Birgitta Hjerpe
inför deras träff med upphandlingsenheten.
Göta litteratur

Det finns fyra anmälda till den nya gruppen för
litteraturen i Götabiblioteken. Helena ska starta
gruppens arbete.

Helena

Övrigt

Götabiblioteken 2018 – årsberättelse delades ut.
Göta forum för framtidsfrågor - nästa forum 20 mars.

Lena
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Nästa möte

Fredag 12 april

Elisabeth
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