
Møte i prosjektruppa for Litteraturhus Vestfold
Europaeischer Hof Hotel, Hamburg
4. juni 2013, kl 13.00-15.00

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
Sekretær: Gry Bratland Lund, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

1. Forslag til møtedatoer til høsten for prosjektgruppa og styringsgruppa:
   Onsdag 11.september kl. 09.00 – 12.00 prosjektgruppa, og kl. 12.00 – 15.30  

prosjektgruppa og styringsgruppa, Sandefjord bibliotek.
  Torsdag 17. oktober kl. 09.00 – 12.00 prosjektgruppa, og kl. 12.00 – 15.30  

styringsgruppa, Horten bibliotek
   Onsdag 13. november kl. 09.00 – 12.00 prosjektgruppa, og kl. 12.00 – 15.30  

styringsgruppa, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 

2. Frist for program våren 2014 
  Hvis vi skal fortsette med halvårsprogrammer er det forslag om 18. november. 

3. Informasjon/markedsføring 
  Sandefjord og Larvik bruker annonser, Horten bruker kun kommunale annonser mens  

TNB som regel ikke bruker kommunale annonser.
 Hver lokal prosjektleder må skrive tekst (5-6linjer) om hvert enkelt arrangement, og  
eventuelt ett bilde eller to i høy oppløsning.

   Det trengs avklaring/rådgiving rundt en del spørsmål som:
 1: Hvordan skal vi distribuere programmet?

2: Hvordan skal vi samle programmet, felles excelark etc.?
3: Hvordan sender vi pressemeldinger, samlet og hver for oss?
4: Når skal vi slippe programmet, alt samtidig eller litt om litt?   

4. Litteraturhusprogram
   Da bibliotekene har hatt ulike typer arrangementer og skal ha ulike typer arrangementer,  

er det viktig å bli enig om hva en definerer som et Litteraturhusprogram. Dette må behandles 
i styringsgruppa. 

5. Sjekkliste arrangementer: 
  Det er viktig at alle som jobber på et arrangement er godt informert om hvordan en  

ivaretar sikkerhet til aktører, publikum og ansatte ved eventuelle ulykker. 

6. Kompetanseheving: 
   Ønske om skrivekurs, spesielt pressemelding og kurs i mediehåndtering, f.eks. Jan Erik  

Hvidsten, TB.  

7. Studietur:
  Unni Minsås har foreslått studietur tfor både prosjektgruppa og styringsgruppa til f.eks.  

Malmø. 

8.  Neste møte i prosjektgruppa



  Onsdag 11. september kl. 09.00 – 12.00 på Sandefjord bibliotek.

Aslak Larsen
Ref.


