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Protokoll Göta systemgruppsmöte 12 september 2012
Närvarande: Marie Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek, Marie
Erikson/Söderköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek, Lars Qvinth/Länsbibliotek
Östergötland/Linköpings bibliotek, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek, Rolf
Holm/Länsbibliotek Östergötland
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

Anteckningar

VEM
Initialer
RH

Utbildningsbehov Förfrågan till biblioteks chefer inom Götasamarbetet om RH
BOOK-IT
utbildningsbehovet har skickats ut. Svar har kommit in.
En mindre grupp ska arbeta vidare med frågan. Från
systemgruppen deltar KR (LQ), från kataloggruppen
tillfrågas CL och från Arena tillfrågas AL. Denna grupp
träffas ca 2 ggr för att arbeta fram ett förslag till innehåll
och upplägg.

Statistik

LQ och ME arbetar fram förslag till gemensamma
statistikprofiler för Götasamarbetet. Kristina Nordell,
Norrköpings stadsbibliotek tillfrågas om att vara med i
arbetet. Exempel på innehåll är årsstatistik, förslag på
vem som ska göra vad och när.

LQ ME

Utlån av film dvd
dataspel för barn

Systemgruppen föreslår att det finns en gemensam
åldersgräns på 16 år för utlån av dessa medier. Ett av
skälen är att dessa medier är mycket dyra att
återanskaffa. I övrigt samma strävan som för andra
medier att det inte ska finnas avgift för lån eller försent
återlämnat material

RH

Lånekort för
institutioner

Gemensamma regler bör gälla: Ta varje grupp för sig;
barnomsorg, skola, och övriga institutioner

RH LQ

Ersättning
förkomna böcker
mellan
biblioteken

Övertidsavgifter enligt tidigare beslut.

RH

Systemgruppen föreslår att principen för reglering av
förkomna böcker är att: man tar emot pengarna på det
bibliotek dit personen kommer och vill betala, men
biblioteken fakturerar inte varandra.
Pengarna behålls där de betalas och man meddelar
ägande bibliotek att boken är förkommen.

Skadade böcker

Skadade böcker vid återlämning: principen är att de
ersätts och att det görs upp när boken lämnas tillbaka
och meddelar ägande bibliotek om omständigheterna

RH

Sommarlån 2013

Systemgruppen föreslår att: Ej sommarlån

RH

Freelib

Axiell AB kontaktas angående offert för
Götabiblioteken

RH

Navet

LK-data arbetar med ärendet. RH följer upp

RH

Omlån av hyrfilm Tillåts inte idag
cd rom, tv-spel

RH

Lärarlånekort

Systemgruppen föreslår att minska lånetiden från 8
veckor till 4 veckor därför att man lätt kan låna om. Vill
få bort låntagarkategori skola. Lärarlånekort ska kräva
en ansvarig kontaktperson. Systemgruppen/ME går
igenom i skola/inaktiva

ME

Parameterunder
håll - cirkulations
kategorier

Delades upp inom systemgruppen för fortsatt
bearbetning till nästa gång vi träffas:
Cirk. kat - LE/MD
Lånt. kat- ME
Plac kat. – RP/MD
Statistik – LQ/ME
Medietyper – KR
Reservationer – LQ

LQ

Efter gruppens nästa möte informeras biblioteken om
utfört arbete

Nya böcker

Systemgruppen föreslår att: Bara en enda kö och ingen
nyhetshylla eller 7 dgr lån. Kombinera med en kampanj
hur man reserverar i Göta och en nyförvärvslista som
man kan reservera utifrån. Både i pappersform och
digitalt.

RH

Övrigt

Det som systemgruppen föreslagit ska tas upp i
råd/styrgrupp/bibliotekschefsträff

RH

Nästa möte

Tisdag 16 oktober kl 13-16, Linköpings stadsbibliotek,
Götarummet

RH

