
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Möte nr 7 med styrgruppen 
2010-12-06  

Kalmar stadsbibliotek 

 

Närvarande: Suzanne Hammargren, Ulf Redmo, Christer Bergqvist, Viveca Alfelt, Iréne 

Karlsson, Maria Lundqvist, Ewa Wernersson, Trine Nyberg, Sofia Widmark-Nordh och Lisa 

Lundqvist. 

 

1. Klustergrupper  
Maria Lundqvist gick igenom klustergrupperna för 2011 och 2012 samt bemanning i 

klustergrupperna år 2011. Antal deltagare i varje klustergrupp är maximerat till 7. 

Kick off för 2011 års klustergrupper sker på Galaxen i Växjö den 25 januari. Suppleanter till 

klustergrupperna föreslogs delta i Kick off:en. 

Mötet föreslog att klustergrupperna skulle arbeta mot egna referensgrupper. 

 

2. Pressträffar inför kampanjveckan 
Pressreleaser finns för stora och små tidningar.  

Möte med press alternativt inbjudna journalister sker enl. följande:  

Kalmar: Christer Bergqvist och Lisa Lundqvist möter press och försöker komma med i 

radioprogrammet Fokus. Tid för möte med press föreslogs till kl. 10.00 torsdagen 13 

januari 2011. 

Blekinge och Kronoberg: Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist möter journalist efter 

personlig kontakt. Därefter skickas pressmeddelande ut. 

Christer Bergqvist och Ulf Redmo skriver en debattartikel som sätts in i tidningen samma 

dag som reportaget d.v.s. den 14 januari. Debattartikeln ska om möjligt vara underskriven 

av regioncheferna i respektive län. 

 

3. Förslag på upplägg på fortsatt arbete från Kreation  
Nytt upplägg från Kreation för kommande klustergruppskampanjer presenterades och 

diskuterades. Mötet ansåg att en större summa än vad som angivits skulle gå till 

klustergruppernas arbete.  

Förslag om en ny webbsida och tidning röstades ner. Pengar som angetts för detta arbete 

ska fördelas ut på de olika klustergrupperna för innovativt arbete. 

Lisa Lundqvist förbereder Kreation på detta inför projektledningens möte onsdagen 8 

december. 

En omfördelning av arbete och pengar bör göras av Kreation. 

Vi bör förlita oss på personalens kreativitet. 
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4. Genomgång av punkt 3 och 7 i projektdirektivet Är vi i fas?  
Uppdatering och justering av projektdirektivet så att projektet är i fas med aktiviteter och 

beslut. 

 

5. Rapport från Lisa 
Lisa Lundqvist rapporterade om bibliotekens arbete med marknads- och aktivitetsplaner, 

beställning av marknadsföringsmaterial samt fakturering av medfinansiering och 

marknadsföringsmaterial.  

 

6. Övrigt 
a. Utvärderingsunderlag till personalen gällande hösten 2010 lästes upp. Mötet föreslog 

omformuleringar och styrgruppen skickar förslag till Lisa Lundqvist. 

b. Ansökningsdatum till Kulturrådet ska undersökas. 

 

7. Nästa möte 
Karlskrona 12 januari kl. 10-15.  Nästnästa möte: Växjö i den 14 februari kl. 9.30-15. 

 

 

//Lisa Lundqvist 

 

 


