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Göta mediegrupp möte 6 mars 2019 - protokoll 

Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Karolina Antonsson/Åtvidabergs 

bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, 

Anna Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Tomas Ericsson/Kinda bibliotek, Johanna 

Hagelin/Motala bibliotek, (förhinder: Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek) 

em: Bertine Pol Sundström och Gun-Mari Isaksson Legrell/ Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral höll i utbildning 

  

PUNKT  ANTECKNINGAR/BESLUT  VEM  

Antecknade   RH  

Uppdrag 2019 

 

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 

  

RH 

1.Handlingsplan 

Allmän diskussion:  

bevarande ansvar, gallring,  

medietyper som – spel – se tidigare diskussion kring resursbibliotek, 

mångspråk, årsböcker, lokala författare, lokalhistoriska samlingar, 

ströposter, skönlitteratur, 

 

Motala bibliotek planerar arbete med handlingsplaner utifrån 

antagen Gemensam medieplan för Götabiblioteken 

 

(nationella minoriteter tas inte i mediegruppen utan här finns Göta 

mångkultur) 

 

Alla 

2.Inköpsgruper 

Resursbibliotek byggs upp på Götabibliotekens SharePoint: 

tv-spel – se resursbibliotek 

Medier på andra språk än svenska – se resursbibliotek 

Populära titlar – gemensam pott har diskuterats 

 

Alla 

3.Rutiner 

Dokumentet Regler och rutiner för Götabiblioteken behöver ses 

över  

 

RH 

4.Avgifter 

Frågan om lika regler/avgifter för Götabiblioteken: till beredning för 

inför Göta styrgrupp 

 

RH 

5.Flytande 

bestånd 

Provperioden pågår - inväntar utvärdering 

 

 

Alla 



6.Medieplan 

Bilaga 1, statistik för 2018 begärs in. Här används SCB:s statistik. 

Det handlar om kommunspecifik statistik: 

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

 

RH 

Mötesdagar 2019 

Dessa mötestider spikades: 

14/5 kl. 13-16, Götarummet 

10/9 kl. 9-12, Götarummet 

13/11 kl. 9-12, Götarummet 

RH 

Nästa möte 

  
Tisdag 14 maj kl. 13-16, Götarummet Regionbibliotek Östergötland RH 

Övrigt  

 

*pinkod/fjärrlån: Anna Figaro  stämmer av med Kerstin Ryd och 

återkopplar på nästa möte i Mediegruppen 14/5 

*frågor kring fakturor adlibris hanteras av styrgruppen 

*bokpåsar och registrering lån/biblioteksersättning. Fråga ang. 

policy till styrgruppen 

*info: tidningar och tidskrifter (Carin Ingmarsson, Linköpings 
stadsbibliotek kallar till möte) 

’Bertine och Gun-Mari från Sveriges depåbibliotek och lånecentral 

håller i em. fjärrlåne utbildning i hörsalen ca 25 deltagare. 

Gemensam lunch med Göta mediegrupp 
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