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Protokoll Göta systemgruppsmöte 29 april 2013
Närvarande: Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek,
Marie Erikson/Söderköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek, Lars
Qvinth/Länsbibliotek Östergötland/Linköpings bibliotek, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek,
Emelie Hedlund/Mjölby bibliotek, Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM
Initialer
RH

Ytterligare
medarbetare

Emelie Hedlund/Mjölby bibliotek deltar i
systemgruppens arbete. LQ introducerar om arbetet

RH

Datainspektion/
personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att
RH
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt
i den egna organisationen. Faktamaterial i denna fråga
finns på Datainspektionens hemsida:
http://www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/fa
ktamaterial/

Anteckningar

Rolf Holm går in som personuppgiftsombud för
Götabiblioteken/det gemensamma
biblioteksdatasystemet.
Detta tas också upp i råd och styrgrupp för
Götabiblioteken.

Sommarjour för
Göta

Jourschema för sommaren färdigt och bemannat

LQ

Gemensamt
bokningssystem

Flera bibliotek inom Götasamarbetet har gått ifrån att ha
bokningssystem för bibliotekens datorer (t.ex. Netloan).

LQ

LK data har i Linköping tagit fram ett eget system
kopplat till BOOK-IT. LQ kontaktar Said
Zenhari/Norrköpings stadsbibliotek för att diskutera
frågan.

Skolbiblioteken

Flera frågor kopplade till Götabiblioteken, BOOK-IT
och skolbibliotek finns och är aktuella. Därför blir temat
nästa möte i Göta systemgrupp: Skolbibliotek. RH, LQ
och KR förbereder nästa träff.

RH LQ
KR

ReBUS

Rapport från ReBUS-mötet 17 april (Axiell). Protokoll
från mötet som bilaga (referensgruppen för BOOK IT
utveckling i Sverige).

KR

Axiell AB planerar att höstens möte kommer att handla
om periodikamodulen i BOOK IT. KR bjuder in till ett
förmöte för Götabiblioteken.

On-line
betalningarna via
Arena

Regionförbundet Östsam som är systemägare till det
länsgemensamma biblioteksdatasystemet har tecknat
avtal med DIBS (betaltjänster via Internet). Det
möjliggör on-line betalningar via Götabibliotekens
Arena.

RH

Rutin för
Rutin för hur Götabiblioteken ska ta emot återlämnat
återlämning av cd material som cd och dvd hänskjuts till Göta råd och
och dvd
styrgrupp för beslut.

RH

Nästa möte

RH

Tisdag 3 september kl 8-17, Götarummet Linköpings
stadsbibliotek

