Protokoll Göta styrgrupp & bibliotekschefsmöte 2019-06-05
Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek
Östergötland, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Emelie Hedlund/Mjölby bibliotek,
Lovisa Rydberg/Linköpings stadsbibliotek, Ingrid Loeld Rasch/Regionbibliotek Östergötland,
Errol Tanriverdi/Regionbibliotek Östergötland, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Helena
Agnemar/Regionbibliotek Östergötland, Caroline Nordh/Vadstena bibliotek, Birgitta
Hjerpe/Norrköpings stadsbibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, Per
Johansson/Finspångs bibliotek, Thomas C Ericsson/Kinda Bibliotek, Åsa Arveberg/Ödeshögs
bibliotek, Christine Åström/Ydre bibliotek, Kajsa Sovrlic/Boxholms bibliotek
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

Antecknade
Välkommen

Elisabeth Cserhalmi hälsade välkommen till mötet.

VEM
RH/EC

Bokstart

Bokstart:
En ny ansökan görs till hösten och sista datum är den 19
september. De som vill haka på den regionala ansökan
hör av sig snarast till Ingrid. Det finns också möjlighet
att söka pengar 50 000 kr från Kulturrådet till
språknätverk. Även där är det 19 september som är sista
datum

ILR

Demokratidagen

En påminnelse om Demokratidagen har skickats ut till
cheferna. Sista anmälningsdag är 6/9. Det är viktigt att
så många som möjligt kan delta denna dag.
Barnkonventionen är en angelägenhet för alla som
arbetar på biblioteken och dagen kan ses som start för
arbetet med att implementera den i biblioteksarbetet.
Arbetet inleds i höst med en utbildning för cheferna
med utgångspunkt från ”Löpa linan ut”, det strategiska
dokumentet som tagits fram som stöd för
implementering.” (se punkten Barnkonventionen)

HA

Barnkonventionen;
gemensamt arbete
på gång

Syfte och förslag till arbetsgång presenterades, se bilaga

ILR

Systemmetawebb fortsatt arbete

Huvudansvarig och sammankallande är Rolf Holm

RH

Gruppens sammansättning:
Rolf Holm (sammankallande),
Huvudansvarig och ställföreträdande för resp. grupp;
Kerstin Ryd, Magnus Darhed (system)
Carina Ljung, Björn Nyqvist (metadata),
Linda Skårbratt, Nina Lönn (webb)
Mötesfrekvens:
3-4 ggr/termin med start höst 2019
Förslag

Uppdrag:
del i uppdraget kommer innebära att blicka framåt och
se över val av framtida biblioteksdatasystem
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del av uppdraget kommer innebära omvärldsbevakning
studiebesök egna eller inbjudna sådana och ”studier på
kammaren” dvs inläsning av relevant litteratur inom
området
del av uppdraget kommer att innebära upphandling då
nuvarande avtal med Axiell för Book-IT löper tom
2022-06-08, uppsägning 12 mån dvs avtalet måste sägas
upp senast 2021-06-08
Beslut

att anta gruppens sammansättning, mötesfrekvens
och uppdrag i dess helhet

Göta webbgrupp –
PM

Utskickat förslag till PM för Göta webbredaktion (2019- ET
06-05) diskuterades (bilaga)

Beslut

Östgötaförfattare –
digital plattform

att anta förslag till PM
att rubriken Syfte med gruppen ersätts
med Webbredaktionen ansvarar för
Bakgrund: en diskussion pågår hur en digital plattform
för Götabibliotekens webb kan utformas. Två st
workshop har hitintills hållits ledda av företaget Gaia
som arbetar med strategi, analys och teknik för att skapa
digitala lösningar.

RH

Tre goda exempel har lyfts fram. Senast på styrgruppens
möte 1 mars:
 Region Västerbotten
https://regionvasterbotten.se/kultur/regionbibliot
eket-vasterbotten
app: Härlitt
 Dalarna – Region Dalarna/webbplats
http://dalalitteraturen.se/
 Norrbotten – Region Norrbotten/webbplats
www.bibblo.se/norrbottensforfattare
Under dagens möte diskuterade deltagarna i tre grupper
de framtagna exemplen, se bilaga
Beslut om
viljeinriktning

att välja en webblösning framför en applösning
att Göta mediekatalog integreras och görs sökbar i
den lösning som arbetas fram
att Göta mediegrupp tillsvidare äger frågan
och återkopplar till styrgruppen under hösten

Transporter i Göta;
kostnader och
fördelningsnyckel

Utskickat material innehållandes 6 st olika ekonomiska
fördelningsnycklar diskuterades. Alternativen 4, 5 och 6
ansågs rimliga, framför allt exempel 5 uppfattades som
en gyllene medelväg för att kostnader inte ska slå för
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hårt mot såväl stora som mindre kommuner. Kopplat till
kostnader för transport behöver också medieflödet i
stort ses över, liksom andra kostnader i Göta. Vilket
kommer diskuteras på kommande styrgruppsmöte då
också beslut ang. fördelningsnyckel för 2020 ska fattas.
Avtackning

Per Johansson Finspångs bibliotek avtackades

Övrigt

*Studieresan till Oslo för Götabibliotekens chefer blev
lyckosam
*Mötestider för Göta styrgrupp 2020 har lagts ut i
Regionbibliotekets kalendarium. Välkommen med din
anmälan.

Nästa möte

Fredag 20 september

EC

EC
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