
Protokoll från Futurums styrgruppsmöte i Karlskrona  20100831                                

Närvarande: Maria Lundqvist, Christer Bergqvist, Susanne Hammargren, Viveca Alfelt,         

Eva Wernersson, Iréne Karlsson, Ulf Redmo, Lisa Lundqvist. 

Ny projektledare. Ny projektledare i stället för Elisabeth Aquilonius, som är

                          tjänstledig 1 år. 

Utvärdering av Mycket bra betyg där 94 %  gav 3,  4 eller 5 av 5 möjliga poäng. 

dialogseminarier Gruppindelning, lokal är det som fått negativt omdöme

  Det är viktigt att ge feedback t.ex. att förankringsarbetet ges 

  utrymme på respektive bibliotek.  

Feedback från  Överlämning av resultat till bibliotekschefer och utvecklings-

resultat på   ledarna. Feedback skulle in senast 2 aug. Majoriteten köper synen 

dialogseminarierna på löftet. Det finns varierande syn på löftet, både ris och ros.

  Löftet måste sättas i sitt sammanhang och tydliggöras på

  chefsmötet 27/9. 

Mötet med  Kampanjgruppen har haft 2 möten. (se PM från Kreation) 

kampanjgruppen En fråga som framkom var: Ska andra språk än svenska användas

  i klusterkampanj eller i en persona( uttryck från styrgrupps-

                         mötet)?  

  Kampanjen skjuts upp till v.3 2011. 

  Alla 25 kommuner är kampanjens avsändare. 

  Förslag finns på att ta fram en marknadsplan för respektive 

  bibliotek gällande kampanjen. Arbetet sker i samarbete med              

  projektledare, informatör på Regionförbundet och  

  utvecklingsledare. 

Synpunkter på      s. 16 Ljungby-fakta är fel! Ta bort uppgift.                                                                                                                               

Kreations rapport s.33 Modellen har dålig skärpa.                                                                                   

  s. 39 och 46 Förklara hur man ska arbeta med modellerna samt

  ge en förklaring till modellerna.                                                                                            

S.9 Förtydliga med en introduktionstexttext i vilket sammanhang      

frågorna ska besvaras.                                                                                 

S.12 – 13 Kring digital kompetens och sökning på nätet.                   

s. 32 Betona att modell används i olika typer av målgruppsarbete  

både i klustergrupper men också i lokalt eget arbete. 

 



 

 

Chefsmöte 20100927 Förmiddagen ägnas år Futurum.kom.                                           

Huvudpunkter: Löftet, klustergrupperna och förankringsarbete.  

Insamling av målgrupper inför bildandet av klustergrupper.                                                  

Utvecklingsledarnas roll Många känner okunskap för sin kommande roll på biblioteken.                             

Suzanne har bildat styrgrupp med utvecklingsledaren. Iréne har                        

gjort något liknande med olika utvecklingsgrupper bl.a. en                           

marknadsföringsgrupp som ska utbilda övrig personal.                             

I Emmaboda, hos Viveca, har all personal varit med i          

utvecklingsarbetet utifrån ”kvalitetscykler”. Det finns 2 

utvecklingsledare = Ett utvecklingsteam inkl. Viveca. Det är 8 i                      

hela personalen, som Viveca vill ha med i processen.                                                 

I Karlskrona har man målgruppsbaserade arbetsgrupper och är 

lite osäker på  hur man ska få ihop organisationen.                                         

Förslag att man tillsammans med chef:                                                                                

1. Sätter ramar för lokal förankring                                                             

2. Lokal marknadsplan (+informatör)                                                                        

3. Klustergrupp + målgruppsarbete                                                                           

Arbetet presenteras inför chefsmötet 27 sep.  

Klustergrupper Bemanning av grupper                                                                                                 

Uppstart av grupper förhoppningsvis med Kreation.                                        

Gemensam arbetsmodell för fortsatt arbete. Här funderar jag också 

på om det kanske kan vara bra med en förtydligande av 

Styrgruppens beslut om avsändare på kampanjen. Styrgruppens 

förslag är att alla kommuner är avsändare och ställer sig bakom 

"Välkommen till biblioteket! 25 kommuner från Kalmar, Blekinge 

och Kronobergs län", men att om inte Kreation misstycker så kan 
man lägga till ordet "Alla" innan 25 kommuner.  

                                                 Varje klustergrupp får i nuvarande budget 100.000 kronor exkl. 

externa medel.              

Projektplan En reviderad projektplan tas fram till nästa möte.                                                 

Övrigt                          Projektansökan till KUR bör påbörjas redan nu.                                                                  

                          Inriktning på projektledartjänst + klusterkampanjerna.                                             

                          40.000 kr/klusterkampanj.                                                                                         

                          Nationella konferensen =  Biblioteksdagarna 2011 på Gotland.                            

                          Möte 4 okt 10.00 – 15.00  och 11 nov                                                                     

                       Sammanfattning av kampanjgruppens arbete med Kreation ska                             



                          finnas på bloggen.                                                                                                          

                         Modell för lokal marknadsplan ska tas fram och presenteras med                           

      rubriker.                                                                                                                                           

   Styrgruppen vill ha beslutsunderlag i god tid före möte för beslut                 

  och inte vid sittande bord.                                                                                                               

Sekreterare                                                                                                                                                                                                                                      

Elisabeth Aquilonius/Lisa Lundqvist  

  


