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Tid

10.00-11.25

Plats

Bibliotekets sammanträdesrum

Närvarande ledamöter

Lindgren, Peter, Ordf.
Brödje, Catrine, HUM
Eklund, Monica, LUT
Järpe, Eric, IDE
Nistor, Anna, BIB

Övriga närvarande

Rössborn, Marie §6, Johansson, Inger,
sekr.

Frånvarande

Gabriel Baffour Awuah, SET, och
Ulrica Åström, HOS, hade anmält
förhinder. Madeleine Holgersson,
Studentrepr., och Belinda Graham,
Studentrepr., deltog ej.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordning

Dagordningen godkändes och lades till
handlingarna.

3. Val av justeringsperson

Monica Eklund, LUT, utsågs att
tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

5. Bibliotekets verksamhetsår
2009 – en uppföljning av
statistiken (se bilaga 1)

Det elektroniska bokbeståndet har
ökat rejält främst genom Ebrary,
medan det tryckta ej har ökat så
mycket.
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§ Ärende

Beslut eller åtgärd

5. Bibliotekets… forts.

Antalet tidskrifter, elektroniska och
tryckta, är ganska konstant sedan
2008.
Fjärrinlånen har ökat något från att
ha haft en nedåtgående trend.
200 lektionstimmar har genomförts
med c:a 950 studenter.
Biblioteket har även haft ett mycket
större antal besökare under hösten
2009 än under tidigare år.
Personal: En bibliotekarie är
tjänstledig och ersätts med en
vikarie. En ny bibliotekarie tillträder
i maj, som ersätter Inger Johansson
(pensionering).
Ekonomi: Bokslutet 2009 visar på ett
underskott.
Biblioteket har tilldelats 1 miljon sek
extra 2010 för nya databaser och
möjlighet att tidigarelägga anställning
av bibliotekarie.
Årsredovisningen delades ut.

6. Användarenkäten – en
lägesrapport (se bilaga 2)

Marie Rössborn presenterade
bibliotekets användarenkät.
En rapport är under
utarbetande.

7. Nya resurser

Ordförande presenterade den nya
databasen SCOPUS för styrelsen.
Marknadsföring av SCOPUS ska
genomföras.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
BIBLIOTEKSSTYRELSEN

3(3)
PROTOKOLL 2010:1
fört vid sammanträde
2010-02-17

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

8. Förslag angående nya
fjärrlåneavgifter
(se bilaga 3)

Underlag utskickat. Efter diskussion
föreslogs att biblioteket borde få
ersättning centralt.
Biblioteksstyrelsen ställer sig bakom
att bibliotekschefen kontaktar
ekonomichefen i frågan. Beslut om en
eventuell höjning av avgiften
bordlades till majmötet.

9. Övriga frågor

Två övriga frågor har inkommit från
Monica Eklund, LUT.

9a. Introduktionsutbildningen
distansstudenter

Distansstudenterna anser, att de
fått för lite information med fokus på
vad de kan använda sig av.

9b. Öppettider under perioden
strax före jul till efter
trettonhelgen

Många synpunkter har framförts
med anledning av att biblioteket
var stängt från jul till efter
trettonhelgen.
Ordförande lovade att se över
öppettiderna till nästa jul.

10. Nästa möte

5 maj kl. 10.00-12.00

Vid protokollet
Inger Johansson
Justeras
Peter Lindgren

Monica Eklund

