BIBLIOTEKSSTYRELSEN
PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2004-01-27

Tid

09.00-11.00

Plats

Naturrum, konf.rum 3 vån.

Närvarande ledamöter

Ahlqvist, Peter, Studentkåren
Engelbrektsson, Elisabeth, Studentkåren
Ericson, Göran, ordf.
Hoffert-Pålsson, Eivor, HOS
Pedersen, Eja, SET
Råbom, Anna, Biblioteket
Westberg, Bertil, HUM

Övriga närvarande
§5

Hörte, Sven-Åke, ordf. FN Sam/hum/vård
Malmqvist, Kerstin, ordf. FN T/N §5
Johansson, Inger, sekr.

_______________________________________________________________________________
§ Ärende
Beslut eller åtgärd
_______________________________________________________________________________

Eva Petersson, IDE, har anmält förhinder.

1. Dagordning

Dagordningen godkännes och lägges till
handlingarna.

2. Val av justeringsman

Styrelsen utser Elisabeth Engelbrektsson
att tillsammans med ordförande

justera
dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkännes med tillägg §6
Styrelsen fortsätter diskutera
prioriteringarna vid

senare möte.
4. Rapport från verksamheten

Ordförande informerar om:
* att 3 tillfälligt anställda numera är
tillsvidareanställda.
* att 68 sökt till anställningen som

kontaktbibliotekarie 80%. Intervjuer
skall inledas.
* att 2 nya arbetsplatser behövs till plan 3.
S-H Söderström har lämnat ritningsförslag. Styrelsen diskuterar förslaget
och anser, i och med att grupprum
försvinner för studenterna i samband
med
ombyggnad av plan 3, att det är hela
Högskolans ansvar, att ordna grupparbetsplatser för studenterna.
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4. Rapport från verksamheten (forts.) * bokslutet för 2003. Biblioteket följer i
stort budget.
5. Publiceringsverksamhet vid
Högskolan i Halmstad

Ordförande hälsar Kestin Malmqvist och
Sven-Åke Hörte välkomna och informerar
om SUHFs rapport.
Anna Råbom informerar om SVEP (Den
svenska högskolans elektroniska
publicering).
Efter diskussion beslutas att Biblioteksstyrelsen tillsammans med forskningsnämnderna skall anordna en eftermiddag,
för information till forskarna, med
Ingegerd Rabow och en forskare någon
gång i mars/april
Anna Råbom och Göran Ericson får i
uppdrag att kontakta Ingegerd Rabow.

6. Information om omorganisering
av bibliotekspersonalen

Ordförande presenterar den nya organisationen av bibliotekspersonalen.
Styrelsen diskuterar organisationen och
föreslår en utvärdering av densamma
under våren 2005.

7. Övriga frågor

Eja Pedersen föreslår att den nya anslagsframställan skall behandlas vid nästa möte.
Ordförande skall kontrollera den egentliga
procentsatsen och vilken procentsats

andra högskole-/universitetsbibliotek har.
Biblioteksstyrelsens besök hos bibliotekspersonalen förläggs till nästa styrelsemöte.
8. Nästa möte

Styrelsen beslutar att förlägga nästa möte
till Biblioteket den 15 april kl. 9.30.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Elisabeth Engelbrektsson

