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Minnesanteckningar från möte med Chefsgruppen Bibliotek-Z, 28/4 2015 på Länskulturen
Eva Fresk, Eva Lund, Kerstin Örbo, Gunhild Åkerblom, Anna Lundström, Britt-Inger Roos, Patrik
Byström, Maj Eriksson, Catarina Lundström och Ingrid Printz (efter lunch) deltog.

Tema kvalitet och biblioteksplaner
Elisabeth Ahlqvist från KB höll två innehållsrika introduktionsföreläsningar på temat kvalitet
respektive lagen & planerna. Hennes presentationer bifogas som pdf-filer.
Se även KB:s rapport ”Biblioteksplan 2.0, som bifogas.
Vårt eget arbete med att utarbeta en regional biblioteksplan inleds från och med detta möte. Kerstin
Örbo och Catarina Lundström utsågs till arbetsgrupp. De tar hjälp av andra allt efter behov.
Arbetsgruppen arbetar fram ett första textförslag som skickas ut till respektive kommunbibliotek i
god tid innan chefsinternatet den 14-15 september (se nedan). Viktigt att ventilera och diskutera
förslaget med respektive arbetsgrupp. På chefsinternatet fortsätter diskussionen och förslaget
revideras för att sedan skickas ut till kommunerna på remiss. Inkomna synpunkter bakas in i det
färdiga förlag som går till Regionala utvecklingsnämnden (RUN) för beslut. Målet är att kunna lägga
fram förslaget till beslut strax före eller efter årsskiftet.
Utgångspunkter för arbetet är aktuella styrdokument (nationella och regionala) samt en förhoppning
att hitta möjlig samordning med aktuella kommunala biblioteksplaner. I möjligaste mån kan det till
exempel vara önskvärt att hitta gemensamma nyckeltal.

Aktuellt regionalt
Rekrytering regional bibliotekskonsulent:
Catarina berättade att rekryteringen av en bibliotekskonsulent nu går in i sitt slutskede. 16
ansökningar har inkommit, varav de flesta uppnår utbildningskraven, men färre har gedigen
erfarenhet från kommunal biblioteksverksamhet. Fyra kvalificerade sökande är kallade på intervju
under maj månad. För ytterligare info eller inspel, ta en kontakt med Catarina.
Projektet Vargbröder:

Efter diskussion med kollegorna inom arkiv- och museiverksamheten i länet har bestämts att
göra en nystart av läsprojektet Vargbröder i höst. (Se mer info om projektet i
minnesanteckningar från Barn&unga-mötet)
Det kommer att arrangeras en inspirationsdag för lärare i Östersund den 18/8 på
förmiddagen. För att ge fler kommuner och lärare möjlighet att delta finns ett förslag att
webbsända inspirationsföreläsningarna till resp kommunbibliotek. Alla kommuner anmälde
intresse av hålla i ett lokalt arrangemang på det egna biblioteket. Det som krävs är bra dator
och uppkoppling samt en projektor. Uppkopplingen sker via länk. Mer info kommer så snart
som möjligt.
Programserie Radio Jämtland
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En serie radioprogram på tema bibliotek & litteratur kommer att spelas in i vår och sändas
på Radio Jämtland under sommaren. Leif Landin och Catarina Lundström ansvarar. Hittills är
följande inspelningar inbokade:
12/5, En dag med Bokbilen i Strömsund (vi följer med turen till Kyrktåsjö, Norråker mm)
18/5, Besök på bokcirkelsamtal i Ångsta
26/5, Tema Henning Mankell i Sveg, samtal med ortsbor på biblioteket samt nyinvigning av
Mankellcentret på biblioteket
27/5, besök på filialen i Hallen
29/5, besök i Svenstavik där bibliotekspersonalen presenterar sin verksamhet i samband
med ”Våryra”
Förhoppningen är också att kunna följa med på något av de möten som sker i Passabokenprojektet senare i vår.
Kom gärna med egna programförslag! Förhoppningen är att kunna göra detta till en fast
programpunkt med något inslag per månad.
Temadag Katitzi
Glöm inte att anmäla er till temadagen och hjälp gärna till att sprida informationen till
pedagoger med flera ute i kommunerna.
Utdelning av böcker och Språkväskor
Gåvoböcker delades ut och Språkväskor fördelades och hämtades ut från biblioteket i
Östersund. Se mer info om projektet Språkväskor i minnesanteckningar från barn&ungamötet.
Kommande chefsmöten





Internat, lunch till lunch, hålls måndag-tisdag 14-15/9. Lokal mm meddelas senare. På
agendan finns dels biblioteksplaneprocessen men läsfrämjande verksamhet är också en
prioriterad fråga att ta upp. Kom gärna med fler förslag!
Ett videolänkat möte hålls i slutet av oktober/början av november. Förslag på tider kommer
att läggas ut på Doodl under maj månad.
Fredag den 11/12 hålls ett möte i Krokom, i det då nyinvigda kulturhuset.

Vid datorn
/Catarina Lundström

