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Göta mediegrupp möte 13 november 2019 - protokoll 

Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Maria Lindstam/Mjölby bibliotek, 

Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Anna Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Tomas 

Ericsson/Kinda bibliotek, Johanna Hagelin/Motala bibliotek, Karolina Antonsson/Åtvidabergs 

bibliotek Förhinder: Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek 

 

PUNKT  ANTECKNINGAR/BESLUT  VEM  

 

Antecknade  

 

 

Rolf hälsade välkommen 

 

RH  

Uppdrag 2019 

 

1. Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och 

formulera en handlingsplan 

2. Gemensamma inköpsgrupper 

3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet 

4. Avgifter 

5. Flytande bestånd - följa upp 

6. En medieplan – följa upp 

  

RH 

1.Handlingsplan 

Status:  

ta med till 2020 

 

Alla 

2.Inköpsgrupper 

Status: 

Resursbibliotek byggs upp på Götabibliotekens Göta portal och kan 

eventuellt vara ett mer uppdaterat svar på inköpsgrupper. Ta med till 

2020 

 

*Medier på andra språk än svenska – Göta mångkultur  

  och resursbibliotek 

*tv-spel – och resursbibliotek 

*Populära titlar – gemensam pott har diskuterats – på Göta 

styrgrupp 20 september bestämdes att inte skapa sådan pott 

 

Alla 

3.Rutiner 

Förslag 

Dokumentet Regler och rutiner för Götabiblioteken ska ses över 

1ggr/år  

 

Status: 

 

att uppdaterat och reviderat dokument antas på Göta styrgrupp 6 

december 

 

Reviderat dokument till bibliotekscheferna inför styrgruppsmötet 

 

RH 



4.Avgifter 

 

Frågan om lika regler/avgifter för Götabiblioteken behöver 

aktualiseras 

 

Bakgrund: Rolf formulerar ett förslag till frågeformulär att 

diskuteras i mediegruppen. Först därefter utskick till biblioteken 

inom Götasamarbetet 

 

Status: 

Formulär har skickats ut och ett antal svar har kommit in. Frågan tas 

med till 2020 

 

RH 

5.Flytande 

bestånd 

Status: 

 

Provperioden är avslutat. Frågan togs upp på styrgruppsmötet 20 

september och där beslutade styrgruppen: 

 

att ej fortsätta med flytande bestånd enligt projektet 
 

RH 

6.Medieplan 

Bakgrund: bilaga 1, statistik för 2018 har begärts in. Här används 

SCB:s statistik. Det handlar om kommunspecifik statistik: 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-
mediegrupp/ 

 

Status: 

Rolf påminner de bibliotek som ännu inte lämnat in begärda 

uppgifter: Frågan tas med till 2020 

 

RH 

7. Digital 
plattform – 
Östgötaförfattare 

Bakgrund: Göta styrgrupp har tidigare (5/6) fastslagit att Göta 

mediegrupp tillsvidare ska äga frågan till dess att Göta litteratur har 

hunnit formera sig. Därefter lämnas uppdraget över till Göta 

litteratur (20/9) som tar över ”ägandeskapet” av Östgötaförfattare 

och arbetet med att ta fram en digital plattform. 

 

En sammanfattning på tidigare diskussionen och uppdrag, se bilaga: 

Förslag till överlämning: Östgötaförfattare på webben 

 

Göta litteratur har nu formerat sig. 

 

RH 

Förslag uppdrag 

2020 

 

1. Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och 

formulera en handlingsplan 

2. Gemensamma inköpsgrupper 

3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet 

(återkommande) 

4. Avgifter 

5. Medieplan: i samarbete med Göta e-tjänster formulera en 

strategi för medier som inte är tryckta, bilaga till gällande 

medieplan. Underlag utgörs av presentationen på Gävle 

mediekonferens 30 januari 

RH 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mediegrupp/
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mediegrupp/


 

Mötesdagar  

2020 
Förslag på 4 mötestider 2020 skickas ut RH 

 

Nästa möte 

  

Torsdag 30 januari 2020, mediekonferens i Gävle RH 

Övrigt  

 

 

* I Göta mediegrupp kommer Maria Lindstam att vikariera för 
Anna Hagelin under ledighet 
*Konferens strategisk medieplanering – 30 januari 2020 i 

Gävle/Göta mediegrupp. Av mediegruppens 8 medlemmar deltar 7. 

*information om bibliotekssystem/upphandling  

 

RH 

 


