
 

 

Möte nr 17 med styrgruppen för Futurum.kom 
2012-04-23 

Karlskrona bibliotek 

 

 

Närvarande: Maria Lundqvist, Eva Wernersson, Viveca Alfelt, Christer Bergqvist, Ulf 

Redmo och Lisa Lundqvist. 

 

1. 

Lägesrapporter 

a. Lisa rapporterade från klustergruppen Vuxenstuderande. Kampanjen har fått rubriken 

”Språket gör dig rik”. Målgruppen är invandrarkvinnor mellan 25 – 35 år. Hon heter 

Fatima och har ett eller flera barn. Vi når gruppen genom SFI och egna föreningar 

m.m. Som marknadsföringsmaterial har klustergruppen tagit fram ett förslag på 

dragspelsbroschyr som får plats i en plånbok eller handväska. Språk som broschyren 

skall översättas till är förslagsvis svenska, engelska, tyska, franska, polska, somaliska 

och arabiska. 

Arbetet ska vara klart innan semestern. 

b. Klusterkampanjen för Tonåringen har sitt första möte den 25 april. Arbetet ska vara 

förankrat innan semestern. 

 

2. 

Övergripande kampanjen 2012. 

Uppföljning av den övergripande kampanjen är nu färdig och kommer inom kort att läggas ut 

på bloggen.  

 

3.  

”Fantisera dig rik”. 

Klusterkampanjen ”Fantisera dig rik” riktad till småbarnsföräldern är avslutad och en 

uppföljningsenkät är utskickad. Svar ska vara inkomna till den 4 maj.  

Enkäter för 2012 kommer samtliga att skickas ut centralt med ett svar från respektive 

bibliotek på varje fråga. 

 

4.  

Slutrapport. 

Lisa Lundqvist gick igenom klustergruppernas ansvar i slutrapporten. Samtliga grupper får 

samma frågor att besvara. Svaren sammanställs och 1-2 representanter för sin grupp skriver 

löpande text på maximalt en A4. Pilot för arbetet blir småbarnsföräldern. Det totala arbetet för 

klustergrupperna beräknas vara klart i september. 

 



5. 

Marknadsföring mot den politiska nivån. 

Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist gör en genomarbetad ppt till bibliotekscheferna för 

slutredovisning av projektet Futurum.kom. Materialet kan användas för möte med nämnd, 

politiker, intressegrupper m.fl. 

Inget gemensamt arbete med Digidel, som var tänkt från början p.g.a. för få gemensamma 

nämnare. 

 

6. 

Fortsättning 2013. 

Svar om deltagande i fortsättning av Futurum.kom inväntas senast i mitten av juni. Några 

bibliotek har lämnat in sina avsiktsförklaringar. 

 

7. 

Ekonomi  

Projektet har fortfarande gröna siffror. 

 

8. 

Övrigt. 

a. Nya beställningar ska gå ut till biblioteken gällande 

 Ballonger 

 Goody-bags 

 Plastkassar. 

 

b. Styrgruppen önskar 2 ansikten på klusterkampanjen ”Tonåringen”  

 

c. Istället för den inställda dagen med Trine om marknadskommunikation kommer 

utbildningstillfällen att arrangeras för utvecklingsledarna till hösten. 

 

9. 

Kommande möten 

30 augusti kl 09.3-13.00 i Växjö 

1 oktober i Kalmar 

 

Lisa Lundqvist 

 

 


