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Närvarande:
Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo
Ann Hanzon, Markaryd
Therese Emilsson, Ronneby
Jessica Krohn, Sölvesborg
Annika Persson, Uppvidinge
Anders Nylander, Olofström
Lina Holmér, Ljungby
Marie Liljenberg, Karlshamn
Anette Ekström, Älmhult
Anna-Karin Axelsson, Caroline Svensson, Gudrun Wemming, Karin Ericsson, Växjö
Maria Lundqvist, Weine Sundell, Kristina Hedberg, Anna Persson, Sara Wijk, BiBK

Anteckningar
Turnén
Nio bibliotek är inbokade hittills i den turné som BiBK ska göra för att träffa
bibliotekspersonalen i Blekinge och Kronoberg. Resten bokas i början på nästa år.

Projektmedel
BiBK har avsatt 500 000 kr för 2016 för biblioteken att söka projektmedel från. 2015
delades alla pengar ut. En ansökningsomgång genomfördes i våras. Nu pågår nästa,
sista ansökningsdag är 15 oktober.
Kristinas presentation bifogas. Där finns mer om villkor, målgrupper mm.
Kulturrådet ger följande stöd och projektmedel: inköpsstöd, nyanlända och
asylsökande (15/9-13/10), läsfrämjande (20/9-18/10) och Bokstart.

Framtidens bibliotek
Anna-Karin presenterade Växjös projekt. De är i slutfasen av projektet med
slutredovisningar. Syftet med projektet var att arbeta fram arbetsformer
tillsammans med låntagare, personal och politiker. Projekttiden var 2014-2015.
Budget 1,5 miljoner kronor. Projektet gick ut på att det var medarbetarna som styrde
och utvecklade genom att arbeta fram olika projekt. Drygt 30 projektansökningar
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kom in, 20 genomfördes. Många involverades. Det blev en stor spridning bland
projekten i ämnesområden och omfattning. Det fanns en ovana och osäkerhet att
skriva projektansökningar och startsträckan blev lång. Men projektet har lett till ny
organisation, ökad kunskap och stärkt självförtroende, större arbetsglädje och
tryggare arbetsgrupper, öppenhet, bättre omvärldsbevakning. Skrift kommer och
mer material ska sammanställas och vara klart till Biblioteksdagarna.
Anna-Karins presentation bifogas.

Diskussion
Hur kan man komma ifrån att det är chefen som måste sätta igång projekt?
Dela idéer och erfarenheter mellan biblioteken via BiBK:s kanaler.
Dela erfarenheter på nätverksträffar.
Hur tydliga/detaljerade kan/behöver BiBK:s villkor bli?
Hör gärna av er till BiBK med mer feedback.

KB:s nationella kvalitetsgrupp
Representanter till KB:s nationella kvalitetsgrupp väljs på två år. Anna-Karin
Axelsson, Anette Ekström och Sofia Lenninger är representanter nu och ställer upp
för omval. Mötet beslutar om omval.

Gemensam katalog
Vilka är med på banan? Lessebo, Karlskrona, Markaryd är intresserade av de
närvarande på mötet.
Karlskrona väntar på en ny chef som börjar i oktober som ska få information om
gemensam katalog
Hur blir det med transportkostnad?
Går det att få projektpengar från BiBK?
Frågan tas upp nästa chefsmöte.

Avtalen 2017
BiBK behöver inrätta tjänst för litteraturen. Drar ner på tjänsteanslaget i avtalet för
Karlskrona och Växjö för att göra det möjligt under nästa år.

Små barns språkutveckling
Sara presenterar tankarna att göra alla familjer i Blekinge och Kronoberg till
läsande familjer. Barnhälsovården i Kronoberg kontaktade BiBK. En styrgrupp är
bildad som har börjat jobba. En referensgrupp ska inrättas.
Enkäter till olika personalgrupper har gjorts och håller på att göras.
Kickoff bibliotekspersonal blir 6/12 i Karlskrona och 7/2 i Växjö. Utbildning av all
BVH-personal i Blekinge ska genomföras. Pilotprojekt på Dalbo i Växjö ska startas.
Saras presentation bifogas.

Statistikgruppen
Anna informerar att första träffen med statistikgruppen har varit. Nästa träff är i
slutet av oktober, mätetal är tema då. I december blir det en träff om årsstatistiken.
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Meröppet
Meröppetträffen som skulle varit 8/9 ställs in, för få anmälda. Anna återkommer
med omtag.

Samarbete med hemslöjden
Anna och Else på Hemslöjden i Blekinge letar efter filial i Blekinge att jobba med att
skapa en tilltalande miljö för i första hand barn. Anna skickar ut frågan till Blekinge.

Nättjänstpaketet 2017
Maria informerade om nättjänstpaketet för nästa år. Eftersom bara hälften har Zeteo
kommer länsabonnemanget att sägas upp. De som önskar fortsätta gör det på egen
hand. BiBK subventionerar med 111 000 kr och biblioteken delar på resten, som
tidigare. Maria håller på att samla in prisuppgifter och återkommer med mer
information.

Arena
BiBK har fått ersättning av Axiell för krasch, i form av rabatt på utbildning av Google
analytics. BiBK tar resten av kostnaden. Endast en från varje bibliotek kan delta,
Axiell vill inte ha större grupp. Datum inte klart, plats Växjö.
Älmhult lyfter frågan om Book-it Flex. Sökfunktionen är långsam. Blekinge
uppgraderar till Book-it 8.0, behövs för att kunna använda. Några bibliotek i
Kronoberg använder, bland annat Ljungby, Växjö, Älmhult.

Nästa möte
12 oktober på Hotell Rådmannen i Alvesta, HBTQ-tema.
/Maria Lundqvist
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