
Protokoll från styrgruppsmöte nr 5, Futurum.kom, 20101004 i Växjö 

 

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

Eva Wernersson, Iréne Karlsson, Ulf Redmo, Sofia Widmark-Nordh, Lisa Lundqvist. 

Adjungerad Angela Zetterlund från Linnéuniversitetet. 

 

1.Utvärdering Angela Zetterlund från Linnéuniversitetet presenterade 

utvärderingsplan och berättade om                         

utvärderingsarbetet och dess upplägg.                                                        

I utvärderingsarbetet ingår följande personer:                                                                 

Angela Zetterlund Fil Dr Biblioteks – och informationsvetenskap.  

Joacim Hansson, Professor Biblioteks - och 

informationsvetenskap, forskningsansvarig.                                          

Maria Lundqvist, ordförande i styrgrupp för Futurum.kom och 

projektets representant i utvärderingsgruppen.                             

Åsa Morin, amanuens i biblioteks- och informationsvetenskap, 

webbansvarig avdelningen för B&I.                                     

Håkan Sterner, Fil Lic Informatik.                       

Studenter 4st, i biblioteks- och informationsvetenskapligt 

kandidatprogram.                                                                          

Angela Zetterlund tillsammans med 2 studenter kommer att vara 

den synliga delen från Linnéuniversitetet i utvärderingsarbetet. 

Den 25 oktober föreläser Maria Lundqvist om Futurum.kom på 

Linnéuniversitetet.                                     

Nyckelpersoner från Futurum.kom kommer att vara chefer och 

utvecklingsledare, 62 personer.                          

Styrgruppens medlemmar(cheferna) kommer att intervjuas av 

Angela. Arbetet sker över Adobe Connect och fysiska möten.  

Brukarunderlag, enkäter, kommuniceras mellan Angela 

Zetterlund, Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist.           

Ekonomi för arbetet diskuterades och en ansökan har, genom 

Angela Zetterlund, gått till Biblioteksföreningen och en ansökan 

kommer att lämnas in till KUR i slutet av 2010. 

2. Målgrupper Resultatet av målgruppsvalet presenterades och visade sig vara 

mycket samstämmigt.                                                                                 

1. Den oerfarne                                                                                             

2. Bokälskaren                                                                                                 

3. Vuxenstuderande i någon form                                                              



4. Den digitalt ovane                                                                                      

5. Småbarnsföräldrar                                                                                    

6. Tonåringar                                                                              

Klustergrupperna kommer var och en att bestå av 5 – 6 personer. 

Grupperna sätts samman av Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist. 

Alla bibliotek ska vara representerade i det totala 

klustergruppsarbetet. Förslag på klustergrupper skickas på remiss 

till styrgruppen, senast v. 44.                                                                                

Det är också möjligt att arbeta med egna, frivilliga, grupper.                                                                        

Färdig rapport från Kreation läggs ut på bloggen.                      

Förslag på gången i kluster- och kampanjarbetet under 2011:               

1.Bokälskaren våren 2011.                                                                           

2. Den oerfarne hösten 2011.                                                                 

3. Den digitalt ovane (Webb) hösten 2011. 

3.Kreation Lisa Lundqvist rapporterade från möten med Kreation. 

Kommunikation och lyhördhet fungerar utmärkt. Knapp, broschyr 

och affischer är klara för tryck. Knapp finns dessutom redan i 

provexemplar hos Kreation. Dialog har också funnits gällande 

marknadsplan. Resultatet av detta blev ett häfte, sammanställt av 

Kreation, med arbetsunderlag för det egna bibliotekets 

marknadsplan. 

 

4. Marknadskanaler Diskussioner om bästa och mest ekonomiska marknadskanaler för 

den övergripande kampanjen diskuterades. Det konstaterades att 

de olika regionerna ser mycket olika ut men sammantaget 

kommer effekten av den sammanlagda marknadsföringen att ge 

stor effekt. 

 

5. Marknads/kom.plan Underlaget för marknads- och kommunikationsplanen gicks 

igenom. Det konstaterades att underlaget är ett verktyg, och inte 

en tvingande mall, för att underlätta arbetet med den egna 

marknadsplane. Det viktigaste är en plan som talar om hur varje 

bibliotek arbetar med löftena. Några bibliotek är redan färdiga 

med sin plan. 

 

 



 

6.Biblioteksbesök  Alla bibliotek är inbokade för besök. Lisa Lundqvist konstaterade 

att alla bibliotek har varit effektiva i sitt arbete och att 

oktoberturnén blev klar under chefsmötet i Emmaboda. 50% hade 

anmält sig redan under de 3 första dagarna efter utskick.  Lisa 

konstaterade att det går bara att vara nöjd med ett så bra 

gensvar!                                 

7. Ansökningar En ansökan ska gå in till KUR alt KB i dec.         

8.Övrigt Uppstart av klustergrupper. 2 st  Kick off  planeras och det 

betyder att 3 klustergrupper startas i varje del. Ekonomi för 

klustergrupperna diskuterades samt befogenheter. 

 Nytt möte med Kreation. Lisa Lundqvist kontaktar för att befästa 

mötestid. 

9. Styrgruppsmöten Nästa möte sker i Emmaboda 11 nov kl.09.30 – 15.00 

 I december sker styrgruppsmötet den 6 dec kl.10.15 i Kalmar. 

 

Sekreterare 

Lisa Lundqvist 

                                                                                     

  


