2012-10-26

Protokoll Göta systemgruppsmöte 16 oktober 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

VEM
Initialer
RH

Ny medlem

Kathrin Johansson/Åtvidaberg ersätter Marie Drejstam i
systemgruppen.

RH

Föregående
mötesprotokoll
och beslut i
styrgruppen för
Göta 15 oktober

Se styrgruppens beslut från 15 oktober i frågorna:

RH

Arbetsuppgifter
våren 2013

Arbetsuppgifter för systemgruppen våren 2013 finns
beskrivna i bilaga. Systemgruppens uppfattning är att
nuvarande bemanning på 1.0 tjänst ska vara kvar fram
till halvårsskiftet 2013. Då görs utvärdering.

LQ RH

Lokalt
systemansvariga

LQ tar denna fråga

LQ

Lista för utskick
till all personal

LQ/LE uppdaterar lista – vid ändring av kontaktperson
meddelas LQ som är huvudansvarig för systemgruppen.
Kommer att läggas ut på intranät. LQ får i uppdrag att
sammanställa rutin för

LQ

FAQ

ME arbetar fram en FAQ

ME

Reservations
samarbetet

Antalet bibliotek som nu ingår i reservationssamarbetet
är nu 29 st. LQ har ännu inte fått in så mycket respons
på det nya reservationssamarbetet. Ser ut att fungera
bättre än tidigare. Frågan bevakas.

LQ

Anteckningar

-Utlån av film dvd dataspel för barn
-Lånekort för institutioner
-Ersättning förkomna böcker mellan biblioteken
-Sommarlån 2013
-Lärarlånekort
-Nya böcker

Statistik för
Götasamarbetet

LQ, ME och KN (Kristina Nordell/Norrköpings
LQ ME
stadsbibliotek) arbetar fram förslag till gemensamma
statistikprofiler för Götasamarbetet. Exempel på
innehåll är årsstatistik, förslag på vem som ska göra vad.

Artologik och
Arena/intranät

RH och LQ diskuterar igenom Artologik och
Arena/intranät. Var ska informationen ligga etc?

RH LQ

Utbildningsbehov En grupp bestående av Kerstin Ryd
RH KR
i BOOKIT för
(sammankallande)/Linköpings stadsbibliotek, Charlotte
Götabiblioteken
Landgren/Norrköpings stadsbibliotek och Anja
Leiding/Länsbibliotek Östergötland har gjort en
sammanställning över utbildningsbehovet i BOOKIT för
Götabiblioteken, se medföljande bilaga

Låntagarkategori
skola/Motala

LQ kontaktar Motala bibliotek

LQ

Uppgradering
BOOKIT 7.0

Uppgradering beräknas ske före jul
LQ och CL ansvarar för detta
Eventuellt ordnas en uppgraderingskurs/LQ

LQ CL

Nätverksmöte
BOOKIT
7 november

Äger rum i Eskilstuna. Eventuellt deltagande tas med
respektive chef

RH

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

Parameterunder
håll - cirkulations
kategorier

Arbetsfördelning:
Cirk. kat - LE
Lånt. kat- ME
Plac kat. – RP/MD
Statistik – LQ/ME
Medietyper – KR
Reservationer – LQ

LQ

Innan årsskiftet ska information gå ut till all personal

Nästa möte

Måndag 26 november kl 13-16, Linköpings
stadsbibliotek, Götarummet

RH

