BIBLIOTEKSSTYRELSEN
PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2003-04-08

Tid

13.00-15.00

Plats

Konferensrum R4106

Närvarande ledamöter

Brandorf, Margareta, HOS
Ericson, Göran, ordf.
Pedersen, Eja, SET
Petersson, Anders, Studentkåren
Pilgram, Timo, Studentkåren
Råbom, Anna, Biblioteket

Övriga närvarande

Johansson, Inger, sekr.

_______________________________________________________________________________
§ Ärende
Beslut eller åtgärd
_______________________________________________________________________________
Eva Petersson, IDE och Sten Brandorf,
HUM har anmält förhinder.

1. Dagordning

Dagordningen godkännes med tillägg på
7. Övriga frågor:
7a. Utseende av representant till Distansutbildningsgruppen.
7b. Valordning.
7c. LRC

2. Val av justeringsman

Styrelsen utser Eja Pedersen att
tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

3. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkännes och lägges till
handlingarna.

4. Rapport från verksamheten

Mötet mellan styrelsen och bibliotekspersonalen är ännu ej bestämt. Styrelsen
ger Anna R. och Eja P. i uppdrag att
sammanställa ett program för detta möte.
Anna R. redogör för TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket).

Göran E. informerar om ombyggnaden av
Biblioteket. M104 beräknas vara klart för
inflyttning under sommaren.
Ny chefsannons på väg.
Uli Wollrab, IT-bibliotekarie, slutar för ny
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4. Rapport från verksamheten(forts.)

tjänst i Jönköping.
Göran E. berättar att Biblioteket inte var
inkopplat vare sig vid självvärderingen
eller den centrala värderingen av
Historiaämnet.
Vid utvärdering måste kontakt tagas med
Biblioteket, för att undvika missförstånd.

5. Äskande om budgetram 2004

Budgetdialog skall föras med chefsgrupp
och ekonomichef.
Styrelsen anser att Biblioteket behöver

ökade
anslag för att kunna bibehålla kvalitén i
nivå med Högskolans i Halmstad
utveckling
både inom grundutbildning och forskning.
Göran E. får i uppdrag att göra ett nytt
underlag för äskande av budgetram.
6. Avtalstext om bibliotekssamverkan i Varberg

Vid genomgång av diskussionsunderlaget
för avtalstext om bibliotekssamverkan i
Varberg, har styrelsen följande synpunkter:
2a. ...”två personer” bör ändras till två
bibliotekarier.
5d. bör ändras till: Högskolestuderande

har
tillgång till sin högskolas...
6b. Andra meningen bör strykas.
7a. ...marknadsföring... Göran E. får i
uppdrag att undersöka, vad ordet står för.
7. Övriga frågor

7a. Utseende av repr. i Distansutbildningsgruppen

Styrelsen utser Marie Rössborn som
Bibliotekets representant i Distansutbildningsgruppen

7b. Valordning

Valordning för Biblioteksstyrelsen:
Respektive sektionsstyrelse utser 1
ledamot.
Studenkårens presidium utser 2 ledamöter.
Bibliotekets personal utser genom val
1 ledamot.
Valperiod 3 år. Tillträde 1 september.
Bibliotekschefen är ordförande i Biblioteksstyrelsen.
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7c. LRC

detta
8. Nästa möte

Vid protokollet

Inger Johansson

LRC = Learning Resource Centre.
Göran E. presenterar en definition av
ovanstående.
Diskussion, om vad LRC skulle innebära för
Biblioteket, vidtar.
Styrelsen beslutar avsätta en halv
studiedag till hösten för
bibliotekspersonalen och styrelsen för
ändamål.
Beslutas att nästa möte skall äga rum i
i september efter styrelsevalet, om ej
behov finns för tidigare datum med
anledning av budgetarbetet.

Justeras

Göran Ericson

Eja Pedersen

