
PROTOKOLL

Den riksomfattande BU-gruppens möte

Tidpunkt: måndag 17.1.2022  kl. 13

Plats: På distans via Microsoft Teams

Närvarande:

Lena Sågfors, Seinäjokis specialuppdrag, Anna-Maija Koskimies, Seinäjokis
specialuppdrag/Vasa stadsbibliotek, Mervi Heikkilä, Seinäjokis specialuppdrag, Mikaela
Byskata-Ahlskog, Anders-biblioteken, Catrin Wiik, Fredrikabiblioteken, Susanne Ahlroth,
Regionförvaltningsverket, Tanja Fagerholm, AKE-Pampas, Janina Svart, Åbo AKE, Agneta
Möller-Salmela, Helle-biblioteken, Cecilia Eriksson, HelMet-biblioteken

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 13.02

2. Mötets sammankallande sammansättning

Möteskallelse skickades per e-post 10.1.2022. Möteskallelsen gick ut till samtliga
representanter för BU-gruppen.

3. Val av ordförande

Lena Sågfors fungerar som ordförande för mötet

4. Val av sekreterare

Anna-Maija Koskimies fungerar som mötets sekreterare

5. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

Tanja Fagerholm och Catrin Wiik fungerar som protokolljusterare



7. Presentation av BU-gruppen

Presentation av nya och gamla BU-gruppsrepresentanter. Diskussion kring BU-gruppens
roll, medlemmarnas roll och önskemål.

Vi diskuterade BU-gruppens roll med hjälp av frågorna på Jamboard:
https://jamboard.google.com/d/1o6zCpn0_JHdxpBbh-O6YzRoyBqMFBERSkovbi2YF9qQ/ed
it?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1o6zCpn0_JHdxpBbh-O6YzRoyBqMFBERSkovbi2YF9qQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1o6zCpn0_JHdxpBbh-O6YzRoyBqMFBERSkovbi2YF9qQ/edit?usp=sharing


8. Aktuellt inom Erte året 2022

Presentation av satsningar och planer för året.

https://www.biblioteken.fi/lubu/aktuellt-fran-erte?language_content_entity=sv

https://www.biblioteken.fi/lubu/aktuellt-fran-erte?language_content_entity=sv


Bokkarusellen

tisdag 18.1 kl. 13-15.30 (barnböcker)

onsdag 19.1 kl. 13-15 (ungdoms- och faktaböcker)

torsdag 20.1 klo 13-15.30 (vuxenböcker)

Pedagogisk frukost

21 januari får vi inspiration av Anna Hansson och Pija Lindenbaum

4 februari bokpratar vi för varandra.

18 februari metodpratar vi för varandra.

Vi träffas via Teams och tidpunkten är kl. 8.30-10 (svensk tid) / 9.30-11 (finsk tid)

Anmälning via hemsidan.

Introduktionskurs i ungdomsbiblioteksarbete (på finska)

Kommer till Liboppi i februari.

Publikationer år 2021

Under år 2021 publicerade Erte två metodhandböcker och en idéhandbok till barn- och
ungdomsbiblioteksarbete. Den sistnämnda kommer att postas till samtliga bibliotek i Finland
under vintern 2022.

Satsning på andra stadiet

I år kommer Erte att satsa på samarbetet mellan biblioteket och andra stadiet. Vi kommer att
ta fram en samarbetsmall för biblioteket och andra stadiet, och arbetet med detta kommer att
starta i januari efter BU-gruppens och Lanu-neuvostos sammanträden där arbetsgruppen för
det här arbetet kommer att utses.

Vill du vara med i arbetsgruppen? Ta kontakt med erte.kirjasto@seinajoki.fi

Ertes distanstips fortsätter
3-4 tillfällen planerade. Mera info kommer.



Pilotprojektet för de små biblioteken fortsätter som öppna tillfällen

Erte kommer att ordna distansträffar som riktar sig till de som jobbar med barn- och
ungdomsbiblioteksarbete på små bibliotek. Den första träffen äger rum den 1 februari.

Finns det behov för en enspråkigt svensk träff, ta gärna kontakt med oss på Erte! Med ett
litet bibliotek avses här ett bibliotek med en personalstyrka på 0-3 personer. Men såklart är
man välkommen med även om man jobbar på en större enhet.

Sommarens läskampanjer

Erte kommer att producera årets sommarkampanjer i samarbete med Esbo och Helsingfors
stadsbibliotek. Kampanjerna blir fria att användas av alla bibliotek i Finland. De produceras
på både svenska och finska och kommer även att ha en viss digital dimension.

Läsfest i samarbete med AKEPike

Årets Läsfest-seminarium ordnas 9.-11.11.2022 i Tammerfors. Seminariet arrangeras i
samarbete mellan Erte och AKE i Tammerfors och mera information kommer att komma
senare.

9. Övriga ärenden

- Mikaela Byskata-Ahlskog har varit i kontakt med Moomin Characters gällande de
principer som ska följas om man vill använda Mumin-böckerna t ex på sagostunder i
biblioteket. En lista på tillställningar och frågor&svar är på kommande.

- Om någon BU-gruppsmedlem känner en duktig översättare (från finska till svenska)
som kan branschspråket, tipsa gärna Erte! Vi är ute efter att anlita en översättare på
timbasis.

- Åkej-träffen 10.2 har unga vuxna som tema.
- ÅKE-gruppen planerar även massbokprat för språköskolorna. Ännu oklart vem som

bokpratar och hur skolorna ska få tag på böckerna.
- RFV efterlyser projektbeskrivningar av projekt som fått statsunderstöd - dessa

samlas för att svenska projekt ska få synlighet. Skickas till Susanne Ahlroth.
- Kom ihåg den nationella e-bokssamlingen som finns på Ellibs!

10. Följande möte

Nästa möte den 4 maj kl. 13 via Teams

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 14.38



Vasa, 17.1.2022

Lena Sågfors Anna-Maija Koskimies
Ordförande Sekreterare

Tanja Fagerholm Catrin Wiik
Protokolljusterare Protokolljusterare


