
Møte i styringsgruppa for Litteraturhus Vestfold
Sandefjord bibliotek
22. mai 2013, kl 12.00-15.30

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

Lokal prosjektleder TNB / Prosjektleder Vestfold: Avdelingsleder Aslak Larsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Forfall: 
Prosjektkoordinator: Rådgiver litteratur Steinar Engeland, Vestfold fylkesbibliotek

1. Statusrapport dialogmøte
   Dialogmøtene, forslag til å arrangere dialogmøte til høsten med invitasjoner til utvalgte  

samarbeidspartnere.

2. Programplan ferdigstilt for Høsten 2013  
  Status: For å få med mer på programmet.
 Programfristen utsettes fra 1. juni til 1. august, med programmet ferdig trykt 20.  
august. Dette justeres på prosjektplanen.

3. Åpningsarrangement lørdag 21. september kl. 18.00 på hvert av bibliotekene (Sandefjord 
begynne kl. 16.30 - 17.00)
 Gro Dahle skriver en felles prolog, lokale profesjonelle skuespillere og musikere, ordfører, 
biblioteksjef og nasjonal/internasjonal forfatter. 

4. Økonomi 
  Hver enkelt bibliotek kan skrive separate søknader til Fritt Ords Broderfolk. 

5. Kompetanseheving 
   Fylkesbiblioteket tar ansvar for å arrangere et kurs i debattledelse. 
   Kurs i sceneteknikk kan løses med en sjekkliste som utarbeides av prosjektleder.
 
6. Beredskap og ansvar arrangement
  Hvert Litteraturhusbibliotek må ta en gjennomgang på rutiner og ha disse nedskrevet hos 

alle som er involvert i arrangement slik at en vet hvem som har ansvar for hva når en ulykke 
skjer ifm. arrangement. Det må inn i sjekklista sammen med alt annet knyttet til  
arrangementene på hvert sted.

 
7. Markedsføring 
   Visuell profil – Allegro reklamebyrå presenterte en forslag til en strategisk visuell 

merkevarearkitektur. Eks. Sandefjord bibliotek – et litteraturhusbibliotek. 
   Unni og Aslak har møte med Anita Myklebust i Allegro 29. mai om ulike pristilbud på 

produsering av program og markedsføring av Litteraturhusbibliotekene. Disse forslagene  
legges fram for styringsgruppa slik at arbeidet med for eksempel produksjon av nettside og  
program kan starte.



8. Neste møte i styringsgruppa
  Medio juni, men bestemmes etter møte med Allegro 29. mai. 

 

Aslak Larsen
Ref.


