
Prosjektgruppe-møte  

Dato: 16. februar 2023  
Til stede: Leon Bang-Hetlevik, Camilla H.Wiig, Bjørn Kjetil Fredriksen, Trygve Kikut og Hilde Grefsrud 

Referent: Hilde Grefsrud 
Forfall:  
 

Møter siden sist 
Digitalt påfyll 

Over 600 meldte seg på til Digitalt påfyll tidligere i dag, noe som er ny rekord for Digitalt påfyll. Det 

kom mange spørsmål og innspill i chat underveis og til kontakt@bibliotek24.no i etterkant. Vi går 

gjennom logg for chatten og følger opp. Vi informerer alle som er i prøveperiode for PressReader. 

Møte med Nasjonalbiblioteket, NB 

15.2.2023 møttes NB v/Joep Aarts og Arne Gundersen, samt de fleste fra prosjektgruppa og 

styringsgruppa. NB ønsker å følge prosjektet tett, og kontaktperson er Joep Aarts. 

Forberede kurs i Consortia Manager, CM 
Passord distribueres mandag 20.2.23.  

Leverandøren kjører opplæring fredag 24.2.23  kl 11-12. Det blir gjort opptak. Høsten 2023 blir det 

nytt tilbud om opplæring, med nokså tilsvarende innhold, som en oppfrisking. 

Strategi - ekstern 
Prosjektgruppa tok en siste gjennomgang av det eksterne strategidokumentet i fellesskap. Noe 

korrektur. Trygve sender ut til styringsgruppa, når endringene etter korrekturen er gjennomført. 

Hilde ber om priser på trykt versjon, og vi publiserer siste versjon i våre kanaler på nett. 

Status prøveperioden i april/mai  
12. April er det lagt opp til en digital kickoff. Vi bruker mediestudio i Galleri Oslo. Hilde og Bjørn Kjetil 

er i ferd med å lage et opplegg som tas opp i neste prosjektgruppemøte.  

Kommunikasjonsstrategi 
I kommunikasjonsplanen er det et pluss hvis vi kan ha noe fast innhold i blogg og sosiale medier, for 

eksempel:  

• Statistikk-sak 1 gang i måneden 

• Tema: Produktene (visste du at, siste nytt om tjenestene, etc) 

• Videredeling av andre aktuelle saker 

• Trekke frem bibliotek som har vært flinke til å markedsføre. 

Vi tar opp tråden på dette i neste prosjektgruppe. Må sees opp mot kapasiteten i prosjektgruppa, og 

om fylkeskontakter kan trekkes inn.  

Eventuelt 
Sette dato for tilknytningsperioden 2023 

mailto:kontakt@bibliotek24.no


Perioden bør holdes innenfor fire uker. Forslag for året 2023 er 16/10-12/11 (uke 42-45) 

Databehandleravtaler 

Ingen ressurser i fylkesnettverket. Bjørn Kjetil og Trygve holder i dette framover. 

 
Neste møte: 23. februar 2023 merk avvikende tidspunkt, kl 08:30 

  
Rekkefølge referenter:  
Bjørn Kjetil Fredriksen  
Camilla Holte Wiig  
Hilde Grefsrud  
Leon Bang-Hetlevik  
 

 


	Møter siden sist
	Forberede kurs i Consortia Manager, CM
	Strategi - ekstern
	Status prøveperioden i april/mai
	Kommunikasjonsstrategi
	Eventuelt

