
Regionförbundet i Kalmar, Nygatan 34, lokal Mellanrummet
Måndag 21 juni kl 13.30

Närvarande från styrgruppen: Eva Wernersson, Iréne Karlsson, Viveca Alfelt, Sofia
Widmark-Nord, Ulf Redmo, Christer Bergqvist, Maria Lundqvist (ordf.).
Närvarade gjorde också projektledare Elisabeth Aquilonius samt Fredrik Wibert från Kreation.

1. Fredrik Wibert presenterar resultatet från dialogseminarierna

Fredrik från Kreation gick igenom resultatet från de tio dialogseminarier. Presentationen finns på 
Futurum.kom-bloggen. 

Hela styrgruppen beslutade sig för att stå bakom det föreslagna löftet, men att det är viktig att alla 
bibliotek får möjlighet att uttala sig om hur de uppfattar det. Beslut togs att feedback behöver 
komma in senast i början av augusti. 

Viveca efterlyste eventuellt något alternativt till det föreslagna löftet. 

Hela styrgruppen beslutade att den alternativa verksamhetsmodell som presenterades skulle 
kunna ligga till grund för fortsatta diskussioner och vara en fruktbar modell att samlas kring 
framöver. 

Kreation överlämnade ett förslag på arbetsmodell för fortsatt lokalt arbete samt en objektiv 
resultatrapport. Styrgruppen beslutade att detta material skulle distribueras ut till bibliotek 
omgående. 

AKTIVITET :Kreation över lämnde även en 50-sidig rapport med analys från dialogseminarierna. 
Denna ska styrgruppen läsa till nästa styrgruppsmöte och komma med feedback på. 
Därefter distribueras den till samtliga bibliotek. 

2. Innehåll redovisning för bibliotekscheferna v. 25-26

Kreations presentation ligger till grund för mötena. 
Löftet gås igenom. 
Verksamhetsmodell gås igenom. 
Feedback på ovan ska lämnas senast 2 augusti. 
Instruktioner för målgruppsarbete gås igenom. 
Återkoppling på chefsmötet den 27 september. 
Utvecklingsledarnas roll i Futurum.kom gås igenom. 
Återkoppling på chefsmötet den 27 september. 
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Möte med styrgruppen den 21 juni
Minnesanteckningar



3. Målgruppsövning

Punkten utgick på mötet

4. Tidplan

Finns på Futurum.kom-bloggen och gicks igenom. 
Styrgruppen bedömmer tidplanen som rimlig. 

5. Budget

Styrgruppen beslutade om att flytta 15 000 kr per klusterkampanj och lägga det i budgeten för den 
övergripande kampanjen. Detta kommer att innebära att det finns 200 000 kr drygt i 
mediekostnader för den första kampanjen. Christer och Ulf flaggade också för att 
Regionbiblioteket/Länsbiblioteket är beredda att eventuellt lägga in mer pengar i projektet år 2 än 
vad det i dagsläget är budgeterat för. 

6. Utvärdering

B&I-utbildningen på Linnéuniversitet kommer att dra igång ett forskningsprojekt om Futurum.kom. 
Angela Zetterlund är vår kontaktperson. 
Maria och Elisabeth kommer att träffa Angela 26 juli för att planera för vårt fortsatta samarbete. 
Angela kommer också redan detta år göra mindre utvärderingsarbeten för oss inom fastslagen 
budget. 
En “nollmätning” av attityderna till Futurum.kom kommer att göras under sommaren. 

7. Projektplan

Elisabeth kommer att göra en aktivitetsplan för höstens arbete med Futurum.kom

8. Övrigt

På kommande bibliotekschefsmöte kommer vi att diskutera utvecklingsledarnas roll i Futurm.kom. 
AKTIVITET: Därför kommer vi på nästa styrgruppsmöte diskutera hur de bibliotekschefer som ingår 
i styrgruppen planerar att engagera utvecklingsledarna lokalt. Resultatet av de diskussioner bör 
kunna ligga till grund för en lathund för andra chefer. 

9. Kommande möten

30 augusti - Karlskrona
4 oktober – Växjö

//Elisabeth Aquilonius, projektledare för Futurum.kom


