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Närvarande: Kerstin Olsson/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek 

Östergötland, Anja Leiding/Regionbibliotek Östergötland, Annika Holmén/Regionbibliotek 

Östergötland, Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, Birgitta Hjerpe/Norrköpings bibliotek deltog 

fm, Birgitta Hellman-Magnusson/Motala bibliotek, Helena Agnemar/Regionbibliotek 

Östergötland, Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek, Lena Axelsson/Linköpings 

bibliotek deltog em, Marie Sääf/Finspångs bibliotek, Mia Moberg/Linköpings bibliotek, 

Motala bibliotek, Pär Jonsson/Tranås bibliotek, Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek, Lillemor 

Engholm Guy/Regionbibliotek Östergötland deltog under punkten Läsvågen 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH 

 

Läsvågen 

 

LEG informerade om dagsläget i Läslustkampanjen. 

 

På styrgruppsmötet beslutades om en ändring av ett 

av projektmålen. Tidigare stod det: 

 All personal på biblioteken, oavsett profession, har 

senast i december 2015 deltagit i en utbildning i 

boksamtal efter Aidan Chambers metod. 

 75 % av personalen ska kunna genomföra ett 

boksamtal enligt ovan. 

Det ändras till: 

 All personal på biblioteken, oavsett profession, har 

senast i december 2015 deltagit i en utbildning i 

boksamtal efter Aidan Chambers metod. 

 90 % av personalen ska ha deltagit i ett boksamtal 

enligt ovan (exklusive utbildningstillfälle). 

 

LEG nämnde för styrgruppen att processledarmötet 

redan talat om att regelbundet följa upp hur många som 

har varit med på boksamtal. LEG påminner om detta en 

gång per månad. 

 

Styrgruppen antog även definitionerna för begrepp i 

Läsvågen (dokument bifogas). 

 

 

LEG 

 

Göta mediegrupp 

sammansättning 

och uppdrag 2016 

 

 

Beslut: 

Göta mediegrupp sammansättning år 2016: 

1. Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland 

    (sammankallande) 

2. Anna Figaro/Linköpings bibliotek 

3. Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings bibliotek 

4. Johanna Hagelin/Motala bibliotek 

5. Anna Hagelin/Mjölby bibliotek 

6. Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek 

7. Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek 

Uppdrag: 

1. Fjärrlån 

2. e-böcker 

3. språkböcker/aktivitetskod 

4. Pott med pengar för olika insatser 

 

RH 
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5. Våldsamma spel 

6. Kurslitteratur 

7. Gallring 

8. Rutindokument 

 

 

Modulerna Flex och 

Trend 

 

 

Bakgrund 

Göta systemgrupp presenterade ett bestlutsunderlag där 

det framgår vad dessa moduler har för mervärde i 

förhållande till BOOKIT 8.0 (bilaga). Göta systemgrupp 

förordar inköp av de bägge modulerna 

 

Beslut: 
att säga ja till ett principbeslut att köpa in de  

     bägge modulerna Book-IT Flex och Trend 

att kostnaden ska rymmas inom den s.k. 10 kronan 

att götabiblioteken täcker upp eventuell större  

     kostnad vid årets slut 

att inköp kan ske direkt om kostnad inte  

     överstiger tidigare lämnad offert (2015-11-11)  

 

 

KR/RH 

 

Ny webb: 

Förstudierapport 

 

Bakgrund 
Under hösten har arbetet med förstudien (bilaga) av den nya 

webben Götawebben pågått under ledning av Björn 

Dahlqvist, projektledare från Region Östergötland. 

Arbetsgruppen bestående av personal från Regionbiblioteket 

och folkbiblioteken har jobbat med att ta fram en behovsbild 

utifrån användarna av den nya webben. 

 

Förstudien har formulerat effektmål och genomfört en 

behovskartläggning. Behoven beskrivs ur perspektiven 

personal, användare och prioriterade målgrupper och har 

grupperats till ett antal behovskategorier. Med utgångspunkt i 

behoven har krav och åtgärder formulerats. Dessa kan delas 

in i tre typer: 

*Krav och riktlinjer för en ny webb 

*Åtgärder i nuvarande webb 

*Utredningsfrågor 

 

Tanken med den nya webben är att den ska vara responsiv. 

Det innebär att den ska fungera bra oavsett om man besöker 

den via dator, mobil eller läsplatta och den ska ha funktioner 

som stämmer väl överens med vad användarna kan behöva 

både när det gäller besökare och personal 

 

Beslut: 

att ordna en heldag 15 april för gemensamt arbete  

     kring kommunikation av ny webb och  

     gemensam  målbild 

att styrgruppen noga läser igenom förstudien 

att styrgruppen förankrar på hemmaplan inom  

     en 3 månaders period 

att upphandling sker först efter de två första attsatserna 

 

KO 
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Plocklappar 

 

 

KR redogjorde för arbetet med att finslipa 

plocklappsschemat mellan Götabiblioteken. En 

uppdaterad instruktion ska vara klar till 14 mars. Under 

v.5, 1-7 februari sker en uppföljning av hur 

plocklappsschemat fungerar mellan biblioteken  

 

 

KR/RH 

 

Göta utveckling 

Följeforskning BHS 

 

 

Föredrogs kort av KO 

 

KO 

 

Nästa möte 

 

 

Fredag 15 april kl. 9-16 

 

KR/RH 

Övrigt ---  

 


