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Tid

10.00-11.40

Plats

Bibliotekets sammanträdesrum

Närvarande ledamöter

Lindgren, Peter, Ordf.
Baffour Awuah, Gabriel, SET
Brödje, Catrine, HUM
Eklund, Monica, LUT
Järpe, Eric, IDE
Nistor, Anna, BIB
Åström, Ulla, HOS

Övriga närvarande

Ericson, Göran § 10a, Johansson,
Inger, sekr.

Frånvarande

Madeleine Holgersson, Studentrepr.
hade anmält förhinder. Belinda
Graham, Studentrepr. deltog ej.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg
§ 10a Kurslitteraturlistor och på § 12
Övriga frågor: § 12a Information till
studenterna.

3. Val av justeringsperson

Gabriel Baffour Awuah, SET, utsågs
att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades
till handlingarna.

5. Bibliotekets verksamhetsår
2010

* Ordförande beskrev konsekvenserna
för biblioteket med den tightare
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§ Ärende

Beslut eller åtgärd

5. Bibliotekets… forts.

ekonomin vilket bl.a. har medfört
neddragning av litteraturinköp.
* Olika mätningar genomförs och
just nu pågår mätning av
referensfrågor i disken.
* Projekten fortsätter

6. Fjärrlåneavgifter
uppföljning föregående
möte

Enligt beslut från föregående möte
har Peter Lindgren kontaktat
ekonomichef Greger Lindqvist och
fick då besked om, att önskemål om
ändrad finansiering måste komma
in i god tid före nästa budgetår.
Styrelsen beslutade om avgifter enligt
föreliggande förslag.

7. Användarenkäten

Behovet av undervisning för
studenterna vid speciella tidpunkter
under terminerna diskuterades liksom
de alltför få studieplatserna för
studenterna. Föreslogs att
studieplatser ute på sektionerna
samlas i ny biblioteksbyggnad i stället
för att vara utspridda över campus.
Biblioteket fortsätter sitt arbete med
uppföljning av enkäten.

8. Revidering av styrdokument Ett projekt startades för ett och ett
halvt år sedan för att utarbeta nya
styrdokument för bibliotekets mål
och övergripande strategier.
Styrelsen gav ordförande i uppdrag
att efter mindre justeringar gå vidare
med dokumenten till Kvalitetsrådet.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
BIBLIOTEKSSTYRELSEN

3(4)
PROTOKOLL 2010:2
fört vid sammanträde
2010-05-05

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

9. Kvalitetsprogram

Utsänt utkast diskuterades och
godkändes efter mindre justeringar
att lämnas till Kvalitetsrådet.

10. Kvalitetsrapport
2009/2010

Styrelsen diskuterade det utsända
utkastet och även frågor att ta upp i
Kvalitetsrådet bl.a. bibliometri,
studiemiljö och utveckling av
interaktiva läromedel.
Ordförande presenterade bibliotekets
nyckeltal samt mindmap över
bibliotekets aktiviteter. Styrelsen
godkände att rapporten lämnas till
Kvalitetsrådet.

10a. Kurslitteraturlistor

Göran Ericson presenterade
bibliotekspersonalens projekt om
kurslitteraturlistor och berättade
om synpunkterna som framkommit
vid mötet med representanter från
sektionerna, Kåren och
Ledningskansliet.
Efter livliga diskussioner beslutades
att ett förslag på litteraturlistor med
exempel på tydlig indelning ska
lämnas in till Utbildningsnämnden.

11. Sekreteraruppgiften

Ordförande fick i uppgift att adjungera
en av bibliotekets personal till
sekreterare, då Inger Johansson går i
pension.
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§ Ärende
12. Övriga frågor
12a. Information till
studenterna

13. Nästa möte

Beslut eller åtgärd

Ulrica Åström undrade om det vore
möjligt att göra massutskick till
studenterna med information om
bibliotekets kurser mm. Biblioteket
kan inte begära att lärarna alltid har
möjlighet att förmedla informationen.
Anna Nistor informerade om att
biblioteket gör massutskick via
listserve till studenterna. Biblioteket
menar att det är viktigt även för
lärarna att få information om de
aktiviteter som biblioteket riktar till
studenterna. Det är upp till de
enskilda lärarna om de vill förmedla
informationen vidare.
Nästa möte äger rum den 15
september.
Ordförande avslutade mötet med att
tacka ledamöterna för deras
engagemang och önskade en skön
sommar.

Vid protokollet
Inger Johansson
Justeras

Peter Lindgren

Gabriel Baffour Awuah

