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Tid
Plats

13.00-14.10
Konferensrum O316a

Närvarande ledamöter

Ericson, Göran, ordf.
Awuah, Gabriel, SET
Bertilsson, Stefan, Biblioteket
Brödje, Catrine, HUM
Gaspes, Verónica, IDE
Henriksson, Emma, Studentkåren
Råberg, Sanna, Studentkåren

Övriga närvarande

Johansson, Inger, sekr.

Frånvarande

Anne Charlotte Berggren, HOS, hade
anmält förhinder. Claes Ericsson, LUT,
deltog ej.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1. Dagordning

Dagordningen godkändes och lades till
handlingarna.

2. Val av sekreterare och

Styrelsen utsåg Inger Johansson till
sekreterare och Sanna Råberg,
Studentkåren, utsågs att tillsammans
med ordförande justera dagens
protokoll.

3. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

4. Rapport från verksamheten

*Chefsrekrytering pågår.
*Ombyggnadsplanering pågår.
*RFID-upphandling pågår.
*IT-utredningen: Biblioteket undantas
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§ Ärende

Beslut eller åtgärd

4. Rapport… forts.

från beslutet om centralisering av
IT-servicen.
2009 skall IT-chefen och
Bibliotekschefen avtala om
bibliotekets framtida situation.
*Möte har i dag 2008-05-14 ägt
rum med fastighetsförvaltaren och
företrädare för el, vvs och byggare
ang. ombyggnaden av Biblioteket.
Nya magasinet i Visionens källare
blir 4-5 gånger större än nuvarande
magasin och utrustas med elstyrda
kompakthyllor.
Plan 3 får två nya kontorsrum. Tysta
Läsesalen försvinner och ersätts delvis
med fler läsplatser i Hallandsrummet.
Det blir fler grupprum på plan 3.
Luftspalten mellan plan 1 och 2 skall
sättas igen.
Entrén skall byggas om.
Caféhörna sätts upp på plan 1.
*De två första veckorna i juli kommer
Biblioteket att vara stängt för RFIDmärkning av litteraturen.
*Chefstjänsten: 11 ansökningar varav
7 adekvata har kommit in.
4 är kallade till intervju.
2 valda representanter för bibliotekspersonalen deltar vid intervjuerna.
*Sedan i söndags kommunicerar inte
bibliotekets webbserver och databasserver med varandra. Felsökning
pågår.
*En fransk praktikant finns just nu på
biblioteket.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
BIBLIOTEKSSTYRELSEN

3(3)
PROTOKOLL 2008:2
fört vid sammanträde
2008-05-14

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

5. Budgetäskande
(se bilaga)

Biblioteksstyrelsen godkände
äskandet och gav Göran Ericson i
uppdrag att göra ett tillägg med
de tre mest prioriterade områdena.

6. Val av representant till Jämå Biblioteksstyrelsen biföll förslaget
att Erika Remeni utses till bibliotekets
representant till Jämå.
7. Val av representant till
Miljörådet

Biblioteksstyrelsen biföll förslaget
att Anna Nistor utses till bibliotekets
representant till Miljörådet.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

9. Nästa möte

Tid: 8 oktober kl. 13.00
Plats: IDE
Mötet därefter:
Tid: 12 november kl. 13.00
Plats: Meddelas senare
Ämne: Budget.

Vid protokollet

Inger Johansson
Justeras

Göran Ericson, ordf.

Sanna Råberg, Studentkåren

