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Johansson, Inger, sekr.
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Eva Petersson, IDE
_______________________________________________________________________________
§ Ärende
Beslut eller åtgärd
_______________________________________________________________________________
1. Dagordning

Dagordningen godkännes och lägges till
handlingarna.

2. Val av justeringsman

Styrelsen utser Timo Pilgram att
tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

3. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkännes och lägges till
handlingarna.

4. Varbergsfilialens nya lokaler

Lennart Erling presenterar det kommande
Campus Varberg med det nya biblioteket.
Biblioteket skall drivas av Varbergs
kommun och Högskolan i Halmstad
gemensamt. HH står för bibliotekssystem
och Varbergs kommun för inredning.
Biblioteksytan blir 6 ggr större än
nuvarande.
Inflyttning 1 augusti 2003.
Styrelsen diskuterar underlaget till avtal
mellan Varbergs kommun och HH.
Styrelsen anser att avtalet bör löpa under

1 år och därefter utvärderas.
Ett möte med Biblioteksstyrelsen bör under
hösten förläggas till Varberg.
Göran E. sänder ut ett mejl med avtalsförslaget.
5. Val av repr. till Kvalitetsrådet
BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Styrelsen beslutar, på förslag från biblioPROTOKOLL
fört vid sammanträde
2003-02-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ Ärende
Beslut eller åtgärd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Val av repr. till Kalitetsrådet (forts.) tekspersonalen, att utse Lillemor
Söderberg till Bibliotekets
representant i
Kvalitetsrådet.
6. Val av ombud för jämställdhet
och mångfald

Styrelsen beslutar, på förslag från bibliotekspersonalen, att utse Uli Wollrab till
Bibliotekets ombud för jämställdhet och
mångfald.

7. Lokalerna i Halmstad

Göran E. informerar styrelsen om
Bibliotekets framtida lokaler.
Kort sikt: De fyra grupprummen i slutet
av korridoren på plan 3 omgjorda till 3
personalrum och 1 serverrum.
Mellanlång sikt: M104 byggs om till
biblioteksutrymme under sommaren.
Låne/infodisken flyttas till utrymmet till
höger om entrén. Datorplatser flyttas
till diskens ursprungliga placering.
Lång sikt: Nytt bibliotek.

8. Budgetutfall 2002

Göran E, informerar styrelsen om orsaken
till det stora överskottet i den utgående
balansen 2002.
Styrelsens intentioner är att Biblioteket
använder en del av överskottet till
förstärkning av personalen.

9. Rapport från verksamheten

Jenny Helmstad har fått fast anställning.

Vik. bib.ass. anställd.
Vik. bibliotekarie anställd fr. 1/4 -03.
Studentvakt jobbar som tillf. assistent.
2 bibliotekarier tillfälligt extra på fredagar.
Diskuteras studentbarometerns
betygsättning av Biblioteket.
Två nya låntagarkategorier: Allmänhet
och distansstudenter.
Chefstjänsten: Romulo Enmark fortsätter
headhunting.
10. Övriga frågor

Någon gång under maj månad skall
styrelsen och bibliotekspersonalen träffas.
Tidpunkt beslutas senare.
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8 april: Ny lokal R4106, konferensrummet
på 4.e vån. i Dormerhuset, kl. 13.00.
Ärende: Budgetäskande och Varberg.

Vid protokollet

Inger Johansson

Justeras

Göran Ericson

Timo Pilgram

