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1. VELKOMMEN
MBD bød velkommen til mødet.
2. SIDEN SIDST
MBD orienterede om bestyrelsens arbejde med strategi for foreningen, som fagudvalget
også vil blive involveret i, samt orienterede om, at bestyrelsen har efterspurgt eksempler
på, hvad fagudvalget drøfter og beslutter. MBD og Søren Mørk Petersen har som formænd for de to fagudvalg bedt formandskabet for bestyrelsen samt GLB om et evalueringsmøde, hvor blandt andet sammenhængen mellem fagudvalg og bestyrelse skal drøftes.
3. ORIENTERING OMKRING DEBITOR
MVE orienterede om, at sekretariatet arbejder på en løsning i brugergrænsefladelaget på
bibliotekernes hjemmesider, hvor der kan henvises til den lokale debitor-betalingsløsning.
Løsningen rulles ud med Release 33 i løbet af juni. Sekretariatet er i dialog med KOMBIT
om at de først ruller biblioteker på, når releasen er ude.
Løsning for Biblioteket-appen er endnu ikke afklaret, men vil primært ramme de biblioteker der har tilkøbt Mobile Pay, da Mobile Pay på app’en ikke vil kunne benyttes i det nye
debitorsystem. Det afklares lige nu, hvad der skal til for at lave konfigurerbare muligheder
i app’en, så kommunerne kan vælge forskellige visninger på app’en afhængig af om de er
gået over på ny debitor-løsning eller ej.
Næste skridt
Sekretariatet følger op med KOMBIT ift. specifikation og udvikling af ØiR-integration.
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4. STATUS PÅ NEXT
MVE gav fagudvalget en status på arbejdet med Next, hvor der på nuværende tidspunkt
arbejdes på fire delprojekter. Sekretariatet er i gang med forhandlingsforløb om første
delprojekt vedr. basisplatformen. Projektet starter med et discovery forløb, hvor teknologivalg afklares. Udviklingen påbegyndes i juni. Delprojekt vedr. lånerstatus og brugerprofil
sendes i udbud i juni. Leverandør forventes at være valgt inden sommerferien og projektet
igangsættes umiddelbart efter sommerferien. Delprojekt om søgning forventes at blive
sendt i udbud til september. Sekretariatet er i dialog med DBC ift. udviklingen på søgeområdet på bibliotek.dk. Delprojektet omkring det nye Designsystem er i fuld gang, og der
er forberedt en nyhedsrække den kommende tid.
5. ORIENTERING OM DESIGNSYSTEM
RKC orienterede på vegne af fagudvalgsmedlemmerne i referencegruppen (RKC, LL og
KSN) om referencegruppens rolle i arbejdet med designsystemet.
Referencegruppen mødes hver 14. dag med bureauet Dept. Gruppen føler sig trygge ved
at tage beslutninger, da de fire biblioteksrepræsentanter i gruppen repræsenterer forskellige biblioteksstørrelser og forskellige kompetencer. Det er en god proces med bureauet,
der holder et skarpt fokus på brugeroplevelsen.
NF gav en kort gennemgang af, hvor projektet er nu med konkrete eksempler fra seneste
oplæg. I næste fase, skal der specificeres på enkelte elementer og regler.
Næste skridt
Fagudvalget orienteres løbende. Sekretariatet sender nyhedsrække ud om projektet. Fagudvalget opfordres til at henvise medlemmer til information på hjemmesiden/nyheder.
6. FYRAFTENSMØDER OG KOMMUNIKATION TIL MEDLEMMERNE
MVE og SSA introducerede oplæg til format og første fyraftensmøde om Next samt faciliterede brainstorm omkring kommunikationsbehov i sektoren. Fagudvalget pegede på, at
de største kommunikationsbehov foruden Next pt er ift. appen, lokal vs. national udvikling og Debitor.
Beslutning
Fagudvalget godkendte oplæg til format for møderne, dog med det forbehold, at der skal
være plads til forskellige formål (drøftelse/involvering/information) samt godkendte oplæg til første fyraftensmøde om Next. Der skal dog vælges ny dato. Det er vigtigt, at det
er tydeligt for medlemmerne, hvad formålet med fyraftensmødet er, hvad der kan drøftes
og hvad der ikke kan. RKC er vært til første møde.
Næste skridt
Sekretariatet sender Doodle med forslag til nyt tidspunkt for fyraftensmødet. Opsamling
på brainstorm medtages på næste fagudvalgsmøde.
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7. EVALUERING AF DEN FØRSTE TID I FAGUDVALGET OG FORVENTNINGER TIL
ROLLER
Fagudvalget evaluerede den første tid i fagudvalget herunder tidsforbrug, mandat, værdi
for sektoren, sammenhæng med bestyrelsen samt ønsker til arbejdet. Generelt synes
fagudvalget, at der på møderne er engagement og gode drøftelser, der afspejler sammensætningen af forskellige biblioteksstørrelser og kompetencer. Fagudvalget pegede derudover bl.a. på følgende:
— Mange møder har været givende og nødvendigt. Der er fortsat behov. Godt med
temamøder
— Behov for tid til drøftelser i bagland, når materiale udsendes
— Formål med punkt (beslutning, drøftelse, orientering samt næste skridt), kan med
fordel fremgå tydeligere af materialet
— Arbejds-/referencegrupper fungerer godt ift. at få repræsentanter fra fagudvalget
tættere på konkrete projekter
— Opmærksomhed på balance mellem ressourcer til hhv. sekretariatsbetjening og
drift/udvikling. Afvejning ift. informationsniveau i fagudvalg, arbejds-/referencegrupper og generelt
8. NÆSTE MØDE OG EVT.
— BG efterspurgte en uddybning vedr. DBC’s Moreinfo i relation til bibliotekernes
forsideløsning Cover service. Punkt medtages på et kommende fagudvalgsmøde.
— Fagudvalget opfordres til at lægge hovederne i blød vedr. projekter til SLKS’s pulje
frem mod kommende fagudvalgsmøde.
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