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PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-09-06
Tid

10.00-11.00

Plats

Biblioteket plan 3

Närvarande ledamöter

Ericson, Göran, ordf.
Hoffert-Pålsson, Eivor, HOS
Råbom Holst, Anna, Biblioteket
Westberg, Bertil, HUM

Övriga närvarande

Johansson, Inger, sekr.

---------------------------------------------------------------------------------------------§ Ärende
Beslut eller åtgärd
---------------------------------------------------------------------------------------------Eja Pedersen hade anmält förhinder
1. Dagordning

Efter justering av ärendenumrering
godkändes dagordningen och lades
till handlingarna.

2. Val av justeringsman

Styrelsen utsåg Anna Råbom Holst att
tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

3. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

4. Rapport från verksamheten

*Möte har ägt rum med Romulo Enmark
ang. bibliotekets budgetäskande.
Romulo Enmark vill ha jämförelsetal
med andra bibliotek. Svårt att höja
bibliotekets andel vid allmän
åstramning av budgeten.
*Ombyggnad i sommar som nu är i det
närmaste färdig.
*Uppgradering av bibliotekssystemet
har gjorts under sommaren.
*Göran Ericson har haft möte med
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Aberdeen, en av de två fastighetsägare som kan bygga ett nytt
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4. Rapport... forts.

bibliotek.
*Göran Ericson har träffat kommunen
om eventuellt samarbete för ett
arkivcentrum.
*Bibliotekspersonalen har träffat
företrädare för Stadsbibliotket om
bl.a. Hallandsbibliografin och
samordnade transporter mellan
Högskolebiblioteket och kommunbiblioteken i Halland.
*Göran Ericson har träffat Marita
Hilliges, ordförande i UN, som bad
om ett möte med projektgruppen
för informationskompetens.
*En kvinna arbetstränar här på
biblioteket under fyra veckor.
*Göran Ericson har varit på konferens
om Libris som lokalt system.
*Bibliotekspersonalen har haft
planeringsdagar i Varberg 25-26/9.

5. Budget för 2006 och principer
för användande av de tre extra
05-11-08.
miljonerna från departementet
till biblioteket

Beslut ang. budget för 2006 skall tas
på Biblioteksstyrelsens möte

6. Val av representant till det
nya IT-rådet

Göran Ericson utsågs till bibliotekets
representant i IT-rådet.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Föreslagna budgetprinciper för de tre
extra miljonerna från departementet
antogs av Biblioteksstyrelsen (se bil.)

8. Nästa möte

BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Biblioteksstyrelsens nästa möte skall
äga rum 05-10-04 kl. 10.00 med fika
från kl. 9.30 hos Hum.
Information om projekt informationskompetens kommer då att ges till
styrelsen.
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Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson
Holst

Anna Råbom

