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Protokoll Göta systemgruppsmöte 21 januari 2013
Närvarande: Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek,
Marie Erikson/Söderköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek (anmält förhinder),
Lars Qvinth/Länsbibliotek Östergötland/Linköpings bibliotek, Kerstin Ryd/Linköpings
bibliotek, Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM
Initialer
RH

Frågan behandlades på styrgruppens möte 28 november.

RH

Anteckningar
Bemanning
systemgrupp
2013

Styrgruppen för Göta beslutade: bemanning 1.0 tjänst
första kvartalet 2013. På nästa rådsmöte bereda frågan
om timbank och formulera villkor för timbank i stället
för ekonomisk ersättning.

Utbildningsbehov Ursprunglig utbildningsgrupp med Kerstin
i BOOKIT för
Ryd/systemgrupp (sammankallande), Charlotte
Götabiblioteken
Landgren/metadatagruppen och Anja
Leiding/webbgrupp arbetar vidare med
utbildningsfrågan efter de riktlinjer som tog på
styrgruppsmötet 28 november. Viktigt att stämma av de
ekonomiska ramarna för det nya upplägget.

KR RH

Bakgrund
En sammanställning över utbildningsbehovet i BOOKIT
för Götabiblioteken är gjord. Offertsvar från Axiell AB
har lämnats. Frågan behandlades på styrgruppens möte
28 november.
Styrgruppen för Göta beslutade: (…) att istället använda
”pilotmodellen” och att ge system- och
kataloggrupperna uppdraget att utse piloter, se till att de
får adekvat utbildning och sedan ordna utbildningar för
arbetskamrater, enligt samma modell som både
Linköping och Norrköping tidigare använt. Utbildning
av piloter kan ske inom BESÖK, i första hand genom att
använda det som inte går åt av bibliotekens
”individuella pott”

Skolarena och
systemfrågor
(fråga från
styrgrupp)

Bakgrund. Styrgruppen ställde fråga till systemgruppen
om vilka systemfrågor som kan bli aktuella när skolorna
börjar med Skolrena m.m.
LQ ser vad som ingår i avtalet med leverantören.
Det är webbgruppen som idag har uppdraget att arbeta
med Arena. Därför föreslår systemgruppen att
webbgruppen bjuder in huvudansvarig från

LQ RH

systemgruppen när frågan om SkolArena tas upp i
webbgruppen.

Stavningskontroll
(fråga från
styrgrupp)

Vad är avtalat om stavningskontroll i BOOK IT.
LQ ser vad som ingår i avtalet med leverantören

LQ RH

FAQ Göta

ME arbetar med detta. Bör ligga på intranät i Arena alt.
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/

ME LQ
RH

Artologik

Beslut på styrgruppens möte 28 november att övergå till
intranätet i Arena så fort som möjligt säga upp
Artologik.

LQ RH

För systemgruppen innebär det att Artologik är kvar till
ett annat system kommer igång. LQ håller i frågan.

On-line betalning

Följa upp vart detta ärende ligger

RH

Navet

Diskussion pågår med Axiell AB

RH

Låntagarregister

Låntagarkonton som inte varit aktiva de senaste 4 åren
tas bort

LE

Nästa möte

Torsdag 21 februari kl 13-16 ca, Linköpings
stadsbibliotek, Götarummet

RH

