
Møte i prosjektruppa for Litteraturhus Vestfold
Sandefjord bibliotek
3. september 2013, kl 09.00-12.00

Tilstede:
Prosjektgruppe:
Lokal prosjektleder: Bibliotekar Aase Wivestad, Horten bibliotek 
Lokal prosjektleder: Sekretær Kirsten Muhle, Sandefjord
Lokal prosjektleder: Avdelingsleder Benedikte Gjone, Larvik
Lokal prosjektleder TNB / Prosjektleder Vestfold: Avdelingsleder Aslak Larsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

1. Status. Kommentarer på programmheftet
• Vi ønsker oss mer varierte farger på de enkelte bibliotekene på sidene.
• Vi ønsker oss navnene på bibliotekene før hver side.
• Vi ønsker oss bilder.
• Vanskelig for folk å finne fram i hvert enkelt biblioteks program, og faste arrangementer 

er vanskelig å fange opp.
• Baksiden burde være nøytral.     

2. Åpningen
• Vi er i rute med åpningsprogrammet.
• Prologen av Gro Dahle godkjennes av prosjektgruppa.    

  
3. Prioritere profileringsmateriale i høst

*    Sende programmet med internposten til alle skolene i distriktet.
*    Dele ut programmet i hvert enkelt nabolaget.
• Distribuere programmet på nettside, facebook, nyhetsbrev.
• Vi ønsker å sende sende ut felles pressemelding i forkant av åpningsarrangementet.
• Vi ønsker felles annonsering.
• Vi trenger en markedsføringsplan

4. Programmeringsfrist vår 2014
• Prosjektgruppa er redd programmet kan bli litt tynt og kan få store endringer hvis fristen 

settes til 1. oktober. Vi foreslår førsteutkast til tekst 1. oktober og siste frist 15. oktober. 
• Vi anbefaler å ha arrangementer januar, februar, mars og april for våren, og september, 

oktober, november og desember.

5. Utvikle evalueringsskjema etter samarbeidsarrangementer
• Hvordan fordele markedsføring?
• Hvordan fordele praktisk og teknisk rigging?
• Hvordan fordele økonomi, inngangsbilletter? 

6. Studietur
• Alle i prosjektgruppa vil være med sammen med styringsgruppa på studietur til Malmø  

tirsdag 12. november til onsdag 13. november. 

7. Reiseregning 
• Hver enkelt lokal prosjektleder må sørge for å sende reiseregning fra Hamburgturen fra 

hvert enkelt bibliotek til Fylkesbiblioteket. 

8. Neste møte i prosjektgruppa
• Torsdag 17. oktober kl. 09.00 – 12.00 på Horten bibliotek.



Aslak Larsen
Ref.


