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Referat af møde i Fagudvalg for eReolen og 
tekstlicenser  

DATO 8. december 2022 
TID Kl. 11.00 – 16.00 
STED Dokk1 i Århus 
FAGUDVALG Jens-Ole Winther (JOW), Anne Green (AG), Claus Hagstrøm Hansen 

(CHH), Jakob Lærkes (JL), Sanne Caft (SC)  
SEKRETARIAT Mikkel Christoffersen (MC), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR - ref)  
TEAM EREOLEN 
GÆSTER 

Susanne Iversen (SI) 
Carsten, Emma Alnor, Nanna og Maja fra Team eReolen 

AFBUD Anette Godt  
  

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN V. JENS-OLE 
Jens-Ole bød velkommen og gennemgik kort dagsordenen 
 

2. SIDEN SIDST V. JENS-OLE  
På bestyrelsesmødet d. 11/10 berettede Jakob Heide fra styregruppemødet i BDI om en 
masse forslag vi var kommet med i forhold til struktur og organiseringen. KOMBIT har 
accepteret at få kigget på deres governance-struktur. DDF får plads i bestyrelsen.  
 
Arbejdet med et advisery board pågår fortsat. Man har interviewet bl.a. Naja Nielsen, 
Digital Direktør for BBC News og tidligere chef for TV Avisen, samt Dennis Christensen, 
chef for DR medieforskning, for at undersøge, hvilke forventninger der evt. vil være til 
deltage i et advisery board.  
 
Arbejdet med Advisery Boardet vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde d. 15/12.  
 
Ansættelser i Sekretariatet. Der er er ansat en ny jurist, en HR/GDPR-medarbejder, en 
Teamleder og man er meget tæt på at have ansat en ny projektleder.  
 

3. BUDGET OG REGNSKAB V. SUSANNE   
SI orienterede om budget og det forbrugte 
Pr. 30/11 er der samlet forbrugt 87% af det afsatte beløb på 9.668.954 
 

 Det forventes et merforbrug på 120.000 til redaktionen 
 Det forventes dertil, at materialevalget, eReolen Global samt IT ligger lidt under 

forventet forbrug. 
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Stigningen i redaktionens merforbrug blev drøftet, herunder hvordan stigningen er 
opstået og hvilke andre poster, man forventer at hente overskridelsen 
 
Fagudvalget var enige om at når budgetposter sigter mod en overskridelse, må man 
generelt nedjustere sine aktiviteter. Det gælder også i redaktionen 
 
SI fortalte om en gl. opsparing fra Foreningen eReolen. Her er der ca. 530.000 ubrugte 
midler som bestyrelsen har godkendt skal bruges til børneprojektet. 
 
SI orienterede om eReolens projektregnskab: 

- BørnehaveReolen 
- Digital Julekalender 
- Læsesvage 
- Ældreprojekt 
- Det starter med børnene 
- Mediaudvikling 

 
Der er to udviklingsprojekter som kører videre i 2023:  

 Det starter med børnene  
 Mediaudvikling 

 
 
Der var generelt ros til SI for at levere et overskueligt regnskab 
 
 

INDSTILLING  
Det indstilles, at fagudvalget tager den mundtlige orientering til efterretning, og 
godkender budget- og regnskabsopfølgningen 
 
Beslutning 
Fagudvalget godkendte budget og regnskabsopfølgningen, med en fremtidig 
forventning om at mulige budgetoverskridelser for fremtiden, håndteres ved at 
nedjustere på aktiviteter eller ansættelser eller timer, så det afsatte budgetbeløb 
overholdes.  

4. FORHANDLINGSRESULTAT V. MIKKEL   
 
Mikkel fremlagde resultaterne fra årets forlagsforhandlinger 
 
 

INDSTILLING  
Det indstilles, at fagudvalget godkender årets forhandlingsresultat 
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Beslutning 
Udvalget godkendte og gratulerede for et flot forhandlingsresultat.  

5. TEMAER TIL UDVIKLINGSPULJEN 2023 V. JENS-OLE  
Udvalget forholdt sig til de ideer Team eReolen havde til udviklingsprojekter, man muligvis 
kunne søge støtte til fra SLKS i 2023. De 4 forslag til emner for udvikling er aktiviteter, der 
stammer fra den workshop Team eReolen afholdt i forbindelse med arbejdet med 
handlingsplanen for 2023.  
 
Det er helt foreløbige beskrivelser/skitser, som man forventer skal vurderes i forhold til 
SLKS projektkald mv. De er heller ikke udtryk for en idegenerering på nye projekter i det 
hele taget, men mere et biprodukt til arbejdet med handlingsplanen.  
 

1. Troværdig personalisering.  
 

2. Bidrag til videreudvikling af BPI eller andre initiativer, der kan understøtte deling af 
formidling.  

 
3. Team eReolen kan bidrage i forbindelse med evt. etablering af DDF 

aktivitet/initiativ, der handler om etablering af en national redaktion og 
koordination af leverancer fra lokale redaktioner  

 
4. Nyt tiltag rettet mod unge med fokus på deres rolle som studerende  

 
Der var bred enighed om at mulige ansøgninger skulle fokusere på eReolens 
kernefunktioner (forslag 1-3), fremfor formidlingsprojekter. 
 
Der var også enighed om, at det var oplagt at søge penge til et projekt om en fælles 
national redaktion. Udvalget vil gerne inddrages i, hvordan rammen for denne ansøgning 
skal se ud. 
 
 

INDSTILLING  
Det indstilles, at fagudvalget drøfter mulige temaer og emner til Slots- og 
Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2023 
 
Beslutning 
Fagudvalget siger god for at arbejde videre med oplæg 1, 2 og 3 var de mest 
væsentlige. Dette koordineres fremadrettet med bestyrelsen. 

 
 

6. EVALUERING AF HANDLINGSPLAN 2022 V. SUSANNE 
SI orienterede om handlingsplanens gennemførte indsatser og viderekørende projekter 
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INDSTILLING  
Det indstilles, at fagudvalget drøfter handlingsplanen 2022 
 
Beslutning 
Fagudvalget havde ingen bemærkninger udover at gratulere for et flot arbejde med 
gennemførsel af mange opgaver og projekter 

 7. HANDLINGSPLAN 2023 V. SUSANNE 
SI fremlagde udkast til handlingsplanen 2023 
SI har talt med Indkøbsteam, Materialevalget og Supporten i forhold til handlingsplanen. 
 

       Der har været afholdt en mindre workshop med deltagelse af Redaktionen og IT om 
handlingsplan for 2022. Desuden har SI talt med Indkøbsteam …. 

       Fælles koncepter: Projekterne BørnehaveReolen og Ældreprojektet er afsluttede, opgaven 
der er nævnt her, handler alene om markedsføring af de færdige koncepter.  

       Fælles koncepter: Det blev besluttet, at forslag til evt. nye fælleskoncepter i løbet af 2023 
kan forelægges Fagudvalget til beslutning 

       Lyttesalon: I 2023 fortsætter eReolen Bogforum aktiviteter på Lyttesalonen indenfor 
samme rammer som i 2022 og Litteratursiden har egen stand. 

       eReolen konference: Målgruppen internt er biblioteksmedarbejdere med digitalt fokus og 
ledere. Der kan i 2023 arbejdes med mere direkte opfordring til ledere om deltagelse, da 
indhold er relevant i forhold til ledelse og biblioteksudvikling. 

  
Med henvisning til at nedprioritere formidlingsprojekter i 2023, blev udvalget enige om at 
projekterne BørnehaveReolen og Ældreprojektet, som består af konkrete, allerede 
fastlagte implementeringsspor / markedsføringsspor, færdiggøres. Derudover var der 
opbakning til at Orla-prisen, skulle fortsættes i 2023.  
 
Der var til gengæld ikke opbakning til at fortsætte arbejdet med Julekalenderen i 2023. 
 
Punktet tages op igen på næste fagudvalgsmøde i januar 2023 
 

INDSTILLING 
Det indstilles, at fagudvalget diskuterer oplægget til handlingsplan 2023 og enten 
vedtager det, eller udbeder sig ændringer  
 
Beslutning 
Fagudvalget godkendte udkast til handlingsplanen 2023, med enkelte små ændringer: 
 

1. Fagudvalget godkender at de to projekter BørnehaveReolen og Ældre-
projektet færdiggøres,  

2. Der var ikke opbakning til at gennemføre Julekalenderen i 2023, på nuværende 
grundlag, men der skal laves en anbefaling til hvad der skal ske med den. 
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3. Punktet ”Fælles koncepter” skal omformuleres så det forstås, at der er givet 
tilslutning til at gennemføre markedsføring på BørnehaveReolen og 
Ældreprojektet. 

4. Det skal præciseres, at der fokuseres på sproglige materialer til børn. Mikkel vil 
hjælpe med at få det præciseret det i handlingsplanen. 

 
 

8. FYRAFTENSMØDER V. MIKKEL  
 

INDSTILLING 
Det indstilles, at fagudvalget drøfter, hvilke fyraftensmøder der skal afholdes i 2023 
 
Beslutning 
Der kommer to møder om betaling for eReolens indhold i foråret, samt et 
morgenmøde om ”Brugeres forhold til tekstlicenserne” 

 

9. REDAKTIONEN OG IT V. TEAM EREOLEN 
Carsten Kaa, Maja, Nanna og Emma fra ITK og Team eReolen, orienterede om de 
forskellige indsatser, produkter og aktiviteter, der er gennemført i 2022 
 

INDSTILLING 
Det indstilles, at fagudvalget tager Team eReolens orientering til efterretning 
 

 

10. MØDEPLAN V. JENS-OLE 
 

INDSTILLING  
Det indstilles, at fagudvalget diskuterer formandens oplæg og beslutter en mødeplan 
for 2023 
 
Beslutning 
Det blev aftalt at holde et møde i januar og marts før generalforsamlingen i april 

 

 
11. NÆSTE MØDE OG EVT. V. JENS-OLE 
Endnu ikke fastlagt. Kommer senere 


