
Anteckningar från möte med styrgruppen för Futurum.kom
Växjö stadsbibliotk 25 februari 2010 kl. 9.30-15.00
Närvarande: Iréne Karlsson, Eva Wernersson, Maria Lundqvist, Ulf Redmo, Christr 
Bergqvist, Elisabet Aquilonius, Sofa Widmark-Nord. 

Mötesanteckningar

1. Presentatonsrunda

Mött började med at ala kort berätade om sin bakgrund och arbet.

2. Genomgång av ansökan tl KUR

Vi gick igenom innehålet i ansökan som Maria och Elisabet hade arbetat fam. Överlag 
var strgruppen nöjd med innehålet. Några mindre korrigeringar gjordes. Bland annat 
valde man at lyfta in barnperspektvet i bakgrunden och et årtal ändrades. Gruppen valde 
också at använda begreppet arena genomgående i ansökan istälet för begreppet mötsplats. 
Istälet för at nämna Linnéuniversittt som utvärderingsaktör valde man en mer neutal 
tn eftrsom man ännu int vet vem som kommer få utvärderingsuppdraget. Några mindre 
korrigeringar i tdplanen gjordes. Den grafska organisatonsskissen förtdligades något.   

Maria fck i uppdrag at utfån KUR-ansökan förtdliga de direktv som   ska gäla för 
projektt. Projektdirektvet ska ange vad som ska åstadkommas samt ramar och 
aktuela förutsätningar för projektts genomförande. 

Elisabet fck i uppdrag at utfån KUR-ansökan ta fam en fördjupad projektplan för 
projektt. 

Maria och Elisabet fck mandat at skicka in KUR-ansökan senast 1 mars eftr at ha 
gjort de ändringar som det beslutades om. 

Christr fck i uppdrag at ta fam en B-plan för projektt om vi int får pengar fån KUR. 
Denna ska presentras på nästa möt. 

3. Kommunikatonsbyrå



Elisabet informerade om at tldelnings- och upphandlingsbeslutt skrevs under dagen 
innan mött. Kreaton AB fån Kalmar vann upphandlingen, dock har de andra 
byrårerna 12 dagar på sig at överklaga beslutt. Maria, Christr och Elisabet som arbetat 
med upphandlingen är mycket nöjda med utfalet. 

Christr och Elisabet fck i uppdrag at planera för dialogseminarierna och så fort det är 
möjligt gå ut med datum för dessa. Tidigare aviserade datum kan stykas.  
  

4. Ansökningar om projektmedel

En diskussion om var ansökningarna ska sökas. Strgruppen beslutade at vänta tl projekt 
år 2 med at söka regionala medel då vi fåt starka indikatoner på at projektt  bedöms 
röra ordinarie kommunal verksamhet och därför int kan bli aktuelt för regionala 
utvecklingsmedel. Dock bör man söka medel år 2 och då kanske utgå fån de olika 
klustrgrupperna som bildats. 

Den utvärderingsaktör som knyts tl projektt kommer at uppmanas at söka medel fån 
KURs forskningsfond samt hos Bibliotksföreningen. 

Vi ska också undersöka möjlighetrna at få yterligare projektmedel fån 
Bibliotksföreningen (deadline 30 sept).

Et paralelprojekt skule exempelvis kunna vara marknadsföring gentmot politker. 

5. Intrn och extrn kommunikaton (Basecamp och blogg)

Strgruppen beslutade at et digitalt projektum ska skapas i Basecamp. I et inledande 
skede ska enbart strgruppen och projektledaren vara medlemmar. Successivt koppplas 
övriga deltagare på i takt med at deras involvering i projektt ökar. 

Bloggen ska innehåla enkel almän uppdatrad informaton om senast statusen i projektt. 

Maria och Elisabet ansvarar för uppstart av Basecamp.  

6. Nästa möt



Strgruppen täfas den 19 april kl. 10:30 – 15:00. Projektledaren kalas också tl mött.  

7. Övrigt

Vid pennan Elisabet Aquilonius


