
 

 
 
 
 

Möte nr 10 med styrgruppen för Futurum.kom 
2011-03-28 
Emmaboda bibliotek 
 
Närvarande:  Iréne Karlsson, Suzanne Hammargren, Viveca Alfelt, Ewa 

Wernersson, Maria Lundqvist, Christer Bergqvist, Ulf Redmo och 
Lisa Lundqvist. Malin Månsson och Fredrik Wiebert från Kreation 
medverkade under första punkten. 

 
 
Kreation: Malin Månsson och Fredrik Wiebert från Kreation sammanfattade 

sin syn av den ”övergripande kampanjen”. Utfallet för den 
övergripande kampanjen har varit gott. Detta gäller inte minst 
förekomst i press och vid sökningar på Google. 
De fortsatte med att berätta om arbetet i kommande   
kampanj ”Bokälskaren” som går av stapeln i vecka 18. 

 
Bokälskaren:  Lisa Lundqvist berättade om klustergruppens arbete 

som skett via Adobemöten och möte med Kreation.  
Arbetet har spretat då alla inte kunna delta i möten  
samtidigt och att homogeniteten i syn på genomförandet inte 
fanns från början. 
Tiden har varit kort men gruppen har kommit fram till att ha 
författarbesök, bygga upp olika miljöer från olika decennier och 
presentera författare från dessa samt ta fram ett länsövergripande 
nyhetsbrev. Affischer, bokskyltar finns till biblioteken och kan också 
tryckas på respektive bibliotek. 
 
Beslut:  

 Klustergruppen ska prioritera och beskriva aktiviteter som de 
ser som gemensamt viktiga och möjliga att genomföra för 
deltagande bibliotek. 

 Skriva en kort presentation om nyhetsbrevets användbarhet 
och marknadsföringsmaterialet. 

 Beställning av ny affisch och bokskylt, framtagna av Kreation, 
ska skickas ut snarast. 

 Det är viktigt att alla deltagande bibliotek syns i v.18. 

 Ta fram pressreleaser så att de finns tillgängliga för samtliga 
bibliotek. 



 Gemensam marknadsplan för kampanjen tas fram av 
klustergruppen. Därefter gör deltagande bibliotek sin egen 
aktivitetsplan utifrån marknadsplanen. 

 För att få homogenitet i samtliga klustergruppers arbete ska 
Christer Bergqvist skriva ett dokument som tydligt visar 
styrgruppens ramar för vad klusterarbetet ska innehålla. 

 
Uppföljning:  Sammanställning av bibliotekens utvärdering och  

statistik är gjord. Dock har inte alla bibliotek gjort 
rapporteringsarbetet på likadant sätt. Därför ska Lisa Lundqvist och 
Maria Lundqvist separera informationen så att en blir lättläst och 
förståelig.  
Beslut: 

 Kommentarer till statistiken ska separeras från den övriga 
texten och läggas till sifferstatistiken. 

 Text som bara har med personalens egen utvärdering 
sammanställs till ett rent utvärderingsdokument. 

 Statistiken ska endast innehålla besök, utlån och nya låntagare. 
Resten stryks. 

 Övergripande analysera av materialet. 
 

 
Ekonomi: Ekonomin är snäv då inga pengar finns att söka för projektet. Varje 

klustergrupp har en budget om max 40.000 kr. Vad som är positivt 
är att det finns delprojekt som kan bli del av Låna dig rik. Redan vid 
nästa klusterkampanj ”Den digitalt ovane” kan vi samverka med ex. 
Digidel där också en ekonomisk och personell samverkan sker 
mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. 
Samverkan sker också med och mellan studieförbunden. 

 
Ny webb: Maria Lundqvist visade vår nya externa kommunikationswebb 

www.lanadigrik.se  
 Materialet växer alltefter projektets gång och håller den externe 

läsaren uppdaterad på detta sätt.  
 
Dialogseminarium:  En uppföljningsdag, i september, av projektet med Trine föreslogs. 

Deltagande föreslogs vara utvecklingsledare och chefer. 
 Dagen föreslogs också innehålla fortbildning för både 

utvecklingsledare och chefer. 
 Främjandetekniker var ett förslag till fortbildning. 
 
SF-reklam: Maria Lundqvist gick igenom offert från SF gällande banners och 

reklamfilm. Det här kan bli aktuellt först till nästa övergripande 
kampanj och ska då göras med hjälp av Kreation. 

 
Avtal: Christer Bergqvist gick igenom huvudpunkterna i Kreations avtal. 
 

http://www.lanadigrik.se/


 
Digidel: Digidel är en kommunal angelägenhet. Christer Bergqvist 

uppmanade till kontakt med kommunchef och kommunstyrelse 
angående medel för detta arbete med hänvisning till Katrineholms 
kommun. 

 
Övrigt: Till nästa möte ska en aktivitetslinje göras. 
 
Kommande möten: Nästa styrgruppsmöte är den16 maj kl. 09.00-14.00 i Kalmar. 

Angela Zetterlund är adjungerad. 
 
 Mötet efter sommaren är i Karlskrona kl. 09.00-14.00 den 30 

augusti. 
 
 
Lisa Lundqvist antecknade. 
 
 
 


