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Protokoll Göta systemgruppsmöte 12 november 2013
Närvarande: Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek,
Marie Erikson/Söderköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek, Lars
Qvinth//Linköpings bibliotek, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek, Emelie Hedlund/Mjölby
bibliotek, Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

Anteckningar
Göta
systemgrupp
2014

VEM
Initialer
RH

Lars Qvinth som är huvudansvarig för systemgruppen
RH
går i pension 27 november. Kerstin Ryd blir ny
huvudansvarig för Göta systemgrupp. Ny biträdande i
systemgruppen kommer också från Linköpings bibliotek
och namn meddelas 1 december.
Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek ersätts i
systemgruppen fr.o.m. nästa möte av kollega från
Motala bibliotek.

Göta support

Nytt upplägg för götasupport kommer snart. Samma tfn
och e-postadress som tidigare. Huvudansvarig för Göta
systemgrupp informerar när det blir aktuellt.

KR RH

Inför framtida
uppgraderingar i
BOOKIT och
Arena

Ha verkstadsmöte inför uppgraderingar.
Varje grupp utser vem som deltar. Huvudansvarig för
resp. grupp kallar till dessa möten. KR kallar till möte i
januari.

KR RH

BookIT
uppgradering

LQ delade ut uppdaterat körschema inför 18 februari
LQ/KR tydliggör vilka som ska köpa och bekosta
BOOKIT pub själva.

KR RH

Ta till styrgrupp vad som ska bekostas centralt resp.
lokalt. Ska vara klart innan 18 februari. LQ gör en
sammanfattning.

Navet

Navet finns med i BOOKIT 7.1

RH KR

Uppgradering
Arena

Sker torsdag 21 november. Måste göras innan BOOKIT
uppgradering. Mkt handpåläggning.

RH AL
KR

Katalog tar metadatagruppen hand om/CL
LQ/KR stämmer av med CL. ME kommer att träffa CL.
AL, ME och AK kommer att arbeta med förändringar i
Arena.

Information från
Götabibliotekensl
logistikmöte

Leveranstid reserverade böcker diskuterades. Tar i vissa
fall lång tid. RH kontaktar Posten AB för uppföljning.

RH LE

LE kollar om det är möjligt att Norrköpings bibliotek
redan nu kan få sina nyförvärv chippade vid leverans.

Nästa möte

Tisdag 14 januari kl 08.30-10.30 ca, Linköpings
stadsbibliotek Götarummet

Övrigt

Göta systemgrupp avtackade Lars Qvinth för gott humör Alla
och värdefulla insatser i Götasamarbetet.

RH

