
Møte i styringsgruppa for Litteraturhus Vestfold
Sandefjord bibliotek
3. september 2013, kl 12.00-15.30

Tilstede:
Styringsgruppe:
Fylkesbiblioteksjef Unni Minsås, Vestfold fylkesbibliotek
Biblioteksjef Mette Gjerdrum, Larvik
Biblioteksjef Hans Gjerløw, Sandefjord
Biblioteksjef Silje Eggum, Horten
Avdelingsleder Marit Bunæs Gossner, Horten
Biblioteksjef Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy

Prosjektkoordinator: Rådgiver litteratur Steinar Engeland, Vestfold fylkesbibliotek
Prosjektleder: Avdelingsleder Aslak Larsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Tilstede fram til kl. 14.00
Prosjektgruppe:
Lokal prosjektleder: Bibliotekar Aase Wivestad, Horten bibliotek 
Lokal prosjektleder: Sekretær Kirsten Muhle, Sandefjord
Lokal prosjektleder: Avdelingsleder Benedikte Gjone, Larvik

1. Økonomi
• Styringsgruppa ønsker i sammenheng med rapporten å søke Nasjonalbiblioteket om en 

tilleggsbevilling fordi utfordringene er større en først antatt og overføringsverdiene er store 
til andre bibliotek.  

2. Profilbruk/markedsføring
• Førsteutkast program 1. oktober og siste frist 1. november.
• Steinar og Aslak lager tekst til Elin som skriver felles pressemelding til åpningen.
• En felles annonse.
• Fylkesbiblioteket lager en mal for teksten Litteraturhusbibliotek i transparent på vinduene. 

Hvert enkelt bibliotek bestiller dette selv.
• Roll up med emblemet – Fylkesbiblioteket bestiller ett til hvert bibliotek. 
• Unni setter Elin på å sjekke ut pris på servietter og kopper, så hvert enkelt bibliotek kan ta 

stilling til pris og antall.
• Alle kan bruke emblemet, men må legge til bibliotek på fonten Litteraturhusbibliotek. Dette 

skal Steinar få tilsendt av Allegro.      

3. Status 
• Vi ligger i rute. 

4. Åpningen
• Prologen til Gro Dahle godkjennes og alle bibliotekene har åpningsarrangementet klart.

5. Prioritere profileringsmateriale i høst
• Hvert enkelt bibliotek er ansvarlig for å bruke utradisjonelle metoder for å spre programmet 

på totalt 20 000 eksemplarer i sitt distrikt.

6. Fotografering
• Unni hører med Elin om å ta bilder av styringsgruppa.

7. Studietur til Malmø
• Prosjektgruppa- og styringsgruppa, biblioteksjefene på de andre Vestfoldbibliotekene og en 



barne- og ungdomsbibliotekar fra hvert prosjektbibliotek drar til Malmø tirsdag 12. 
november til onsdag 13. november.

• Vi prøver på styrings- og prosjektgruppemøte onsdag 13. november.
• Ønsker for programinnhold på turen sendes til Steinar og påmelding sendes til Karin. 

8. Er vi på rett spor/spissing?
• Vi skal programmere halvårsprogram for våren 2014.
• Vi skal definere klare prinsipper for programinnholdet.

9.  Masterstudent kulturstudier
• Aslak har tatt kontakt med Høgskolen i Telemark og styringsgruppa er positive til å lyse ut  

et stipend på 10 000,- til en student som kan skrive en masteroppgave om prosessen rundt 
det å etablere et Litteraturhusbibliotek.  

10. Prosjektledelse 
• Unni ønsker å ta prosjektledelsen tilbake til Fylkesbiblioteket fra 1. januar 2014, med en 

 overlappingsfase for både å få bedre kontroll over prosjektet og sørge for et overordnet 
blikk i forhold til hvert enkelt bibliotek.

11. Dialogmøte 
• Unni ber styringsgruppa sjekke om biblioteksjefene kan invitere til et nytt dialogmøte. 

12. Neste styringsgruppemøte 
• Torsdag 17. oktober kl. 12.00 – 15.30 på Horten bibliotek.

Aslak Larsen
Ref.


