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Linda Åhlström, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 
 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna.  
 
2.  
Utseende av justeringsperson 
Alen Doracic utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. 
Föredragningslista 
Föredragningslistan godkännes i föreliggande skick. 
 
4.  
Föregående protokoll 
Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 
 
5.  
Presentationsrunda 
Som inledning av mötet får alla ledamöter presentera sig. 
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6. 
Tema: Kommunikation 
Katharina Nordling, bibliotekarie på funktion digitala tjänster och sammankallande i 
bibliotekets kommunikationsteam, inbjuden att tala om bibliotekets olika 
kommunikationskanaler. Teamet är nytt på biblioteket och alla funktioner finns 
representerade. Teamet samarbetar med Kommunikationsavdelningen på högskolan för att 
undvika dubbelarbete och definiera gränsdragningar.  
 
Katharina presenterar de olika kanaler som används. 
Puffar på webben, biblioteksbloggen, bloggen forskningsrelaterat, Facebook, Twitter, 
Instagram, Inblick special (ett nyhetsbrev), monitorer inne i biblioteket, utställningar som 
bland annat kan knyta an till vad som händer på högskolan, LoungeTalks - videoinspelade 
samtal med fokus mot bibliotek och biblioteksforskning, skyltar, mailutskick såsom 
påminnelser och krav. På bibliotekets webbplats återfinns en lista över alla sociala kanaler 
med en definition av dem. 
 
Tanken är främst att presentera nyheter, marknadsföra, bygga relationer och undervisa. Bland 
annat går alla spikningar ut på Twitter. Nyhetsbrevet Inblick special är planerat att komma ut 
4 ggr/år. Första utskickat var i oktober. Det skickades till 816 mottagare. Av dessa valde 53 % 
att öppna brevet och 35 % klickade sig vidare från länkar i brevet. 
 
Från rådet uttrycks önskemål att LoungeTalks borde spegla fler forskningsområden och att 
biblioteket samarbetar med Kommunikationsavdelningen för att höja statusen på 
verksamheten. Rådet anser att detta är ett mycket bra sätt att marknadsföra forskning på från 
högskolan. Frågan om LoungeTalks skall tas upp på ett senare rådsmöte. 
 
Rådets medlemmar uppmanas att ”gilla” det biblioteket gör på sociala medier och på så vis 
sprida informationen mer. 
 
Hur skall biblioteket nå ut till studenter och lärare? 
Svante informerar om att biblioteket anordnade ett öppet hus i slutet av augusti som främst 
vände sig till lärare och forskare. Dessvärre var det få som kom. Men de som kom var mycket 
nöjda. En synpunkt från rådet är att arrangeman som öppet hus bör rikta sig mot all personal. 
En idé är att handplocka vissa strategiskt viktiga personer från den administrativa sidan och 
förmå dem att komma eftersom de ofta har en nära koppling till lärare. Biblioteket borde 
jobba med mer än mail-utskick för att få hit folk. Öppet hus borde vara återkommande för att 
etableras som något viktigt. 
 
Ytterligare synpunkter för att nå ut till personal kan vara att bjuda in sig på personalmöten. Gå 
till personalrummen för att skapa dialog. Sätta sig i kontakt med forskarstödsledare och andra 
centrala personer.  
 
För att nå studenterna är introduktionsveckorna ett bra tillfälle och även prep-veckorna för de 
s.k. rep-ansvariga. Biblioteket kan också presentera sig utanför bibliotekets egna lokaler som i 
Balder-huset och på Simonsland. Vid uppsatsskrivning vore det bra att kunna boka 
bibliotekarie.  
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7. 
Mediabudget 2016 och framöver 
Svante Kristensson presenterar frågan om mediabudgeten. Det är en fråga som ofta kommer 
upp i rådet. 2015 har varit ett problemår. Valutakursen ställde till det rejält dessutom hade 
mediabudgeten felbudgeterats delvis beroende av organisationsförändring. Under året har 
sedvanlig bevakning av nyutkommen litteratur måst ställas in för att inte budgeten skall dra i 
väg alldeles. Inköp har enbart skett på förfrågan. Prognosen för 2015 är nu 7,5 mkr mot 
budgeterade 6,1 mkr.  
 
Mötet diskuterade frågan om hur man i framtiden kan göra för att mediabudgeten inte skall 
inkräkta på övriga delar av biblioteksbudgeten. Dimensionering av en mediabudget diskuteras 
också. Och om det kan finnas någon modell där akademierna blir mer delaktiga i beslut om 
prioriteringar och satsningar.  
 
Vad gäller frågan om dimensionering av mediabudgeten konstaterar rådet att den var 
felbudgeterad för 2015. Detta måste rättas till inför kommande budgetår. För 
Verksamhetsstödet blir detta det mest prioriterade ärendet inför budgetdialog med högskolans 
ledning. 
 
För att på sikt få en bättre kontroll och transparens föreslår rådet en ordning där 
mediabudgeten separeras från bibliotekets övriga kostnader. Rådet får i så fall en uppgift att 
ge råd till biblioteksledningen kring prioriteringar för prenumerationer och inköp. Ett sådant 
möte kan med fördel läggas på våren i god tid före att budgetprocessen startar. 
 
Rådet förordar vidare att mediabudgeten ligger inom Verksamhetsstödets ram. För att ge 
möjligheter att skapa en buffert inför eventuella framtida valutaförändringar kan 
mediabudgeten omfatta en treårsperiod. 
 
8. 
NGLS-projektet 
Svante presenterat bibliotekets pågående projekt med att införskaffa ett nytt bibliotekssystem. 
Nu finns system att köpa som är s.k. nästa generations bibliotekssystem (NGSL). Biblioteket 
ingår i ett konsortium baserat på dagens bibliotekssystem och planerar att upphandla nytt 
system 2016 gemensamt. Besök görs och har gjorts för att studera nya moderna 
bibliotekssystem. Linné-universitetet håller i arbetet och upphandling. Förhoppningsvis går 
biblioteket live med nytt system 2017.  
 
Konsortiet är inte så heligt att det inte kan upplösas om man under processens gång inser att 
man har olika behov. 
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9. 
Övriga frågor 
Nästa möte tisdag 8 december.  
Rådets mötestider i framtiden måste tas hänsyn till övriga ledningsråd och 
högskoleövergripande möten. Två möten per termin är tanken att rådet skall ha. 
 
Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Martin Hellström   Alen Doracic 
Ordförande    Justeringsperson 
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