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Möte 2015-04-08

Närvarande:
Anne Söderlund

Ordförande, prodekanus

Guilnaz Mirmoshtaghi
Kerstin Jorsäter-Blomgren
Jonas Truedsson
Elisabeth Uhlemann
Jeff Werner
Lisa Petersen

Doktorandrepresentant, MDH
HVV
EST (suppleant)
IDT (via Skype)
Professor i konstvetenskap, SU
Bibliotekschef

Katarina Ylikiiskilä

Sekreterare

Lina Andrén
Magnus Velander

Adjungerad (punkterna 1 - 3)
Adjungerad (punkterna 4 - 5)

Förhinder:

Andreas Boberg
Gustav Bockgård
Daniel Forsman

UFO
UKK
Bibliotekschef, Chalmers

Lena Johansson Westholm

EST
Studentrepresentant, MDH

Lisa Gregorsson
1.

Välkommen, mötesformalia (Anne Söderlund)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet och dagordningen fastställdes.
En övrig fråga anmäldes.

2.

Information om arbetet med MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) (Anne Söderlund)
Ordförande informerade om det pågående arbetet med MDH:s FUS för perioden 20172022. Arbetsgruppen träffar även personal från olika delar av högskolan för att samla
in förslag och synpunkter. Om man vill kontakta arbetsgruppen så kan man göra det på
adressen fus@mdh.se. Man har möjlighet att komma med förslag fram till september.

3.

Efter MER14 – vad gör vi nu? (Lina Andrén)
Lina Andrén presenterade bibliotekets tankar om hur man skall arbeta vidare för att
utveckla servicen till både forskare och administration.
Efter MER14

4.

Användarstyrt förvärv (Magnus Velander)
Magnus Velander inledde med en presentation av hur bibliotekets förvärv fungerar
idag och informerade därefter om ett försök med användarstyrt förvärv (PDA) som
skall genomföras under 2015.
Användarstyrt förvärv

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Besöksadress: Drottninggatan 12
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna
Tfn: 016-15 36 00 Fax: 016-15 36 30

Besöksadress: Högskoleplan 1
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås
Tel: 021-10 13 00 Fax: 021-10 13 20

Webb: www.mdh.se
E-post: registrator@mdh.se
Org.nr: 2021002916
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5.

Översyn av låneregler (Magnus Velander)
Magnus Velander presenterade ett förslag på ändringar i bibliotekets låneregler och
mötesdeltagarna gavs möjlighet att komma med synpunkter.
Översyn av låneregler

6.

Informationspunkter (Lisa Petersen)
a.
Systemupphandling – lägesrapport
Lisa presenterade upphandlingen och vad den kommer att innebära för användarna.
Biblioteket kommer att upphandla:
o Discoverysystem
o Bibliotekssystem
o Länkserver
o System för hantering av e-resurser
Under tiden fram till systembytet kommer det inte att läggas några resurser på de
gamla systemen. Vi själva bytet kommer systemen att ligga nere några dagar och det
kommer att krävas en inkörningsperiod.
Det man vinner är:
o Bättre sökgränssnitt
o Enhetligare miljö
o Enklare åtkomst till e-resurser
o Ett utvecklingsbart system
b.
Biblioteksinredning i Västerås
En inredningsarkitekt har anlitats för att se över inredningen i Västerås. I det första
skedet kommer stolar och bord att bytas ut, golven att slipas och tidskriftshyllorna
bytas ut mot en mer funktionell modell med lagringsmöjlighet för hela årgången.
Detta beräknas vara klart till hösten.
Nästa steg planeras bli skapandet av en tyst läsesal, införandet av en loungemiljö på
plan tre och nya, höga bord och stolar vid vissa av fönstren.

6.

Datum för kommande möten
Tidpunkter för biblioteksrådets kommande möten fastställdes till:
29 september
kl. 12.30 – 14.45
Västerås
26 november
kl. 12.30 – 14.45
Eskilstuna

8.

Övriga frågor
Rapporten ”Från miniseminarier till pedagogiska workshops”, skriven av Ulrika Nilsson, Lena Johansson Westholm och Viktor Öman har skickats ut till biblioteksrådets
ledamöter som en uppföljning till presentationen på förra mötet. Eventuella synpunkter och kommentarer kan tas upp på nästa möte i biblioteksrådet.
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
Minnesanteckningar förda av
Katarina Ylikiiskilä
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