
Møte i styringsgruppa for Litteraturhus Vestfold
Horten bibliotek
17. oktober 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
Biblioteksjef Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy

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

Tilstede:
Prosjektgruppe:
Lokal prosjektleder: Bibliotekar Aase Wivestad, Horten bibliotek 
Lokal prosjektleder: Sekretær Kirsten Muhle, Sandefjord
Lokal prosjektleder: Avdelingsleder Benedikte Gjone, Larvik

1. Evaluering av åpningsarrangementet og forarbeidet.
• Horten brukte lokale krefter med tema frukt. 6 på jobb. 50 publikum.
• Larvik brukte stort honorar på Ingebrikt Steen-Jensen som var vellykket. 10 på jobb. 100 

publikum
• Sandefjord utfordring med å time programmet. 8 på jobb. 90-100 publikum.
• Tønsberg og Nøtterøy klarte å etablere nye kontakter. 3 på jobb. 90 publikum.
• Siden vi allerede har fått etablert mange nye kontakter ser vi ikke behov for et nytt 

dialogmøte.
• Vertskapsrollen er viktig.
• Prosjektet presser fram en diskusjon på hvilke kriterier en setter på hvilke typer av 

arrangementer en kan ha.

2. Rapporten til NB
• Steinar Engeland sender rapporten ut til styringsgruppa etter styringsgruppemøtet.

3. Status program vår 2014 – produksjonstid, legge til program etter trykking.
• Lokale prosjektledere sender tekst for programmet så langt en har kommet innen mandag 

21.10 til Elin Olufsen med kopi til Aslak Larsen.
• Produksjonstid for program må ned.
• Sidetall og kostnad skal ned, men innpakningen skal være like god!
• Mer av jobben må kunne gjøres løpende og lokalt, uavhengig av byrå. For eksempel har 

Sandefjord kommune avtale med Allegro om program for Hjertnes med 14 dagers frist. 
Lignende konsept ønskes for Litteraturhusbibliotekene (LHB).

• Programkatalogen skal være ferdig for distribusjon fra første virkedag etter nyttår. Trykking 
kan skje mellom jul og nyttår. 

• Programmet skal bestå av 15 arrangement pr bibliotek, og inntil 4 bilder i farger og av god 
kvalitet som de selv skaffer. Disse skal benyttes på utvalgte arrangement som man ønsker å 
løfte spesielt fram. 

• Det må bli MYE TYDELIGERE skille mellom bibliotekenes program enn 1.versjon. Stor 
forvirring om hvor ting foregår, spesielt i Sandefjord og Tønsberg.

• Det må vurderes å alternere plassering i programmet. Slik det nå er kom Horten best ut, og 
Tønsberg dårligst. Mulig å sortere programmet slik at for eksempel at for eksempel 



Sandefjord står først i 25% av programmene, Tønsberg og de andre tilsvarende, men at 
omslaget er likt?

• EN helside i programmet skal inneholde annonse for Vestfoldbibliotekene, og vise at også 
LHB-bibliotekene er del av dette fellesskapet.

• Nytt pristilbud på dette ønskes. Faktura forutsettes å gå på 2014-budsjett, da årets midler er 
oppbrukt.

• Hvert bibliotek legger selv til nye programposter i sine kanaler etter at det trykte 
programmet er distribuert.

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

• Prosjektgruppa legger fram et forslag til markedsføringsplan til neste styringsgruppemøte. 
Aslak Larsen innkaller til ekstra prosjektgruppemøte.

• Profilhåndbok: Korrigert og justert logo er ikke mulig å benytte på lokale hjemmesider, 
flyere eller annet i det formatet filene er distribuert.

• Vi ber om å få den i flere format (Steinar Engeland får kun åpnet den i jpg).
• Ekstern merking: Vi har sagt ja til merking av vindusflater med profilen etter lokale mål. 

Steinar holder nå tak i dette og vi ber om levering så fort som mulig.
• Rollups: Flere av LHB uttrykte ønske om flere rollups. Vi ber om pris på dette, maken til de 

som allerede er produsert, slik at de selv kan bestille og betale dette.

5. Programfrist for høst 2014 
• Utsettes til neste styringsgruppemøte.

8. Neste møte i styringsgruppa
• Torsdag 5. desember kl. 09.00 – 13.00 på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

9. Hvilken rolle spiller vi i lokalsamfunnet som Litteraturhusbibliotek?
• Viktig å synliggjøre vår rolle.

Aslak Larsen
Ref.


