
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum
Styrelsen 2013-02-13

Plats och tid Sammanträdesrummet,  Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Erik Silenstam, Uppsala kommun
Erik Noreen, Uppsala universitet

Övriga närvarande: Birgitta Ström, Uppsala kommun
Maria Malmgren, Uppsala kommun

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket
Katarina Hjortsäter, § 5
Bo Wirmark, § 6

Utses att justera: Maria Malmgren

Underskrift: Sekreterare………………………………… § 1- 10

Ordförande…………………………………

Justerare……………………………………



§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2

Val av justerare

Maria Malmgren utsågs till justerare för mötet.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5

Stiftelsens webbplats

Katarina Hjortsäter rapporterade att projektet att skapa Stiftelsen Dag 
Hammarskjöldbibliotekets webbplats nu är avslutat och en projektrapport biläggs protokollet.

Samarbetet med Silberman Web & Text är därmed avslutat och driften av webbplatsen 
övergår till stiftelsen.

Katarina rapporterade om spridningen av webbplatsen till organisationer och sociala medier.



§ 6

Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

Bo Wirmark överlämnade sin slutliga version av skriften Dag Hammarskjöldbibliotekets 
historia : några huvudpunkter. Styrelsen diskuterade skriften och var i huvudsak mycket nöjd 
medinnehållet. Några smärre ändringar föreslogs innan skriften kan spridas till kommunens 
befattningshavare och andra som bör påminnas om bibliotekets tillkomst och historia. Skriften
ska också läggas ut på webbplatsen.

Styrelsen diskuterade en utökad version av skriften och avser att i så fall söka bidrag för en 
sådan.

Stiftelsen styrelse beslutade

att utbetala 50 000 kronor (inkl. sociala avgifter och ev. andra avgifter) till Bo Wirmark för 
arbetet med stiftelsens historia.

§ 7

Fredsåret 2014

Stiftelsens planer för Fredsåret 2014 diskuterades.

Kerstin Mickelsson rapporterade att Uppsala universitet inte planerar några centrala 
evenemang. 

Institutionen för Freds- och konfliktforskning är intresserad av att i samarbeta med Dag 
Hammarskjöldbiblioteket göra någon aktivitet under året.

Efter diskussion föreslog styrelsen:

att tillfråga Inst. För Freds- och konfliktforskning om att anordna föredrag i biblioteket under 
våren 2014

att en utställning, i samarbete med Carolina Rediviva, anordnas till hösten 2014

att utställningen kan visas i Uppsala stadsbibliotek, om intresse finns

Arbetsutskottet sammanträder med Lars Björdal, universitetsbibliotekets 
utställningsverksamhet, den 21 februari.

§ 8

Rapporter

Inget rapporterades. 



§ 9

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2013-04-10 kl. 15.00

och mötet därefter äger rum 2013-05-22 kl. 15.00 på Carolina Rediviva

§ 10

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Webbplats Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket - slutrapport för 
projektet.

Datum: 130219

Projektnamn: Webbplats för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Webbadress: http://www.stiftelsendaghammarskjoldbiblioteket.se/

WEBBPLATSPROJEKT

Bakgrund

Stiftelsen saknade webbplats och önskade en sådan som presenterade:

 Stiftelsen ledamöter, verksamhet och tillkomst

 Bibliotekets verksamhet och tillkomst

Projektets målsättning

Målet har varit att skapa en informativ webbplats om stiftelsen och 
biblioteket för att på så vis kunna lyfta fram och marknadsföra den 
verksamhet som bedrivs av stiftelsen genom biblioteket och som finns 
beskrivet i stadgarna.

Extern webbyrå:

För att påskynda arbetet kontaktades en extern webbyrå. En sådan kunde 
arbeta fokuserat under en kortare tid och därmed ge ett snabbare resultat. 
En extern webbyrå är också bättre uppdaterad på trender inom funktion 
och design och resultatet kunde därmed förväntas bli proffsigare. Dessutom
har en webbyrå större erfarenhet av webbpubliceringsverktyg och 
webbhotell, samt sökmotoroptimering (SEO).

Silberman Web & Text:

Efter att ha sonderat marknaden föll valet på ett lokalt Uppsalaföretag, 
Silberman Web & Text. Webbyrån var förvisso ny inom webbpublicering, 
men hade en lång erfarenhet av språk och information. Företaget erbjöd en 
enkel men fullt tillräcklig lösning till ett mycket bra pris.

Projektorganisationen

 Beställare (Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets styrelse),



 Projektansvarig (Katarina Hjortsäter) 

 Utvecklare (Silberman Web & Text)

Tidplan

 Projektet startade 15 november 2012.

 Projektet avslutades 11 februari 2013, inkl. funktioner, mallar och 
instruktioner.

Projektets genomförande

Projektet inleddes med att skriva kravspecifikation, offert och avtal. 
Därefter registrerades domännamn och webbhotell bokades. En så kallad 
’coming-soon’-sida skapades med grundläggande information och ett fåtal 
bilder. Sedan togs ett förslag på innehåll fram och utifrån det utarbetades 
en informationsarkitetur. Webbyrån återkom sedan med ett designförslag. 
Därefter följde några veckors fortsatt arbete med webbplatsen i form av 
teknik, design och innehåll, så som specificerats.

Marknadsföring

I samband med lanseringen av webbplatsen gjordes en extern länkstrategi, 
dvs. att be andra att länka till webbplatsen. E-post skickades till: Uppsala 
universitet bibliotek, även till deras Facebookansvarige, Uppsala universitet, 
Uppsala Kommun, Svenska FN-förbundet, Fredens hus, Dag Hammarskjöld 
Foundation, UNRIC (FN:s regionkontor i Bryssel), Uppsala stadsarkiv, Dag 
Hammarskjöld Library i New York, Dag Hammarskjöld-stiftelsen i Jönköping, 
Destination Uppsala, samt en privat Dag Hammarskjöld-webbsida.

En Facebooksida med samma namn – Stiftelsen Dag Hammarskjöldbilioteket
– skapades.

RESULTAT
Stiftelsen önskade en enkel, lättläst men informativ webbplats. Silberman 
Web & Text levererade på tid det önskade. Enligt avtalet skulle webbyrån bl.
a. leverera:

 En unik webbplats



 Funktioner som intern sökfunktion, automatisk översättning, 
textförstoring, dela-knappar till sociala medier, rss-flöde, 
utskriftknapp.

 Webbanpassade texter och bilder.

 Sökmotoroptimering. 

Stiftelsen har dessutom fått:

 En dynamisk nyhetsfunktion (bloggfunktion). 
 Anpassning till datorskärmar, surfplattor och smarta telefoner.

De här funktionerna ingick inte i avtalet. Webbyrån bjöd på dem!
FRAMTIDEN

 Fortsatt arbete med externa länkstrategier och annan form av 
marknadsföring. 

 Några bilder och ev. textavsnitt ska kompletteras.
 Utreda hur Stiftelsens facebooksida kan kopplas till nyhetsbloggen.
 Uppdaterinar och nyheter.

o Katarina lägger till i nuläget. 
o Fler administratörer i framtiden? 

ERFARENHETER FRÅN PROJEKTET
Det var rätt att anlita en extern webbyrå. På kort tid fick Stiftelsen en 
informativ, snygg och modern webbplats, anpassad efter olika digitala 
tekniker. 

Det har varit väldigt lätt att samarbeta med Silberman Web & Text. 
Webbyrån har varit lyhörd och kommit med bra förslag. 

Webbpubliceringsverktyget WordPress fungerar bra i sig men eftersom vi 
redan använder TYPO3 för DagDok hade det varit logiskt att använt samma. 
Nu blir det två olika redigeringsverktyg att hålla reda på.
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