
Møte i prosjektruppa for Litteraturhus Vestfold
Horten bibliotek
16. oktober 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. Evaluering av åpningsarrangementet og forarbeidet.
• Horten brukte lokale krefter med tema frukt. 6 på jobb. Rundt 50 publikum.
• Larvik brukte stort honorar på Ingebrikt Steen-Jensen som var vellykket. 10 på jobb. 

Rundt 100 publikum
• Sandefjord utfordring med å time programmet. 8 på jobb. Rundt 100 publikum.
• Tønsberg og Nøtterøy klarte å etablere nye kontakter. 3 på jobb. Rundt 100 publikum.
• Siden vi allerede har fått etablert mange nye kontakter ser vi ikke behov for et nytt 

dialogmøte.
• Vertskapsrollen er viktig.

2. Rapporten til NB
• Rapporten er sendt. Steinar Engeland orienterer styringsgruppa. 

3. Status program vår 2014 – produksjonstid, legge til program etter trykking.
• Produksjonstiden fra levering av program til ferdig trykt program tok 10 uker, dette bør 

kortes ned.
• Selv om en kun har 15 arrangementer i halvåret pr. Bibliotek, kan en godt legge til flere 

arrangementer ila. perioden.

4. Markedsføring – logobruk – når og hvordan, program, plakat, pressemelding, facebook, bloggen, 
nettside etc.

• Det er en utfordring å finne ut hvordan vi markedsfører med bruk av 
Litteraturhusbibliotek-logo etc. Dette må bestemmes av styringsgruppa.

• Aslak sender ut eksempel på sjekkliste for arrangement og markedsføringspunkter.
 

5. Programfrist høst 2014 og vår 2015
• Forslag til 1. mai 2014, internt 1. april 2014, 1. oktober 2014, internt 1. september 2014.

6. Møtedatoer framover
•  3 møter pr. halvår, rundt 1 uke før styringsgruppemøtet. 

7. Samarbeid
• Prosjektgruppa ønsker å samarbeide om flere arrangementer.

8.  Neste møte i prosjektgruppa
• Onsdag 12. november kl. 09.00 – 10.45 i Malmø

Aslak Larsen
Ref.




