
Minnesanteckningar från möte med Styrgruppen för DiVA, 2017-09-08 
__________________________________________________________________________ 
Plats: Observatoriet, Uppsala universitetsbibliotek 
Tid: 9.00 - 13.00 
 
Närvarande: David Lawrence, Janet Wamby, Lars Burman (ordf.), Mikael Sjögren, Nadja Neumann, 
Ulrika Domellöf-Mattsson samt Aina Svensson (sekr) och Urban Ericsson. 
 
Anmält förhinder: Jonas Gilbert 
 
Kommande möten och tider: 
3/10 kl. 13.00 – 16.00  Arbetsgruppen för ekonomifrågor träffas i Uppsala (förslag skickas till 
styrgruppen 10/10). 
Prel. 19/10 Nätmöte med styrgruppen 
15/11 kl. 10.00 - 12.00 Styrgruppen träffas i Uppsala (underlag tillhanda senast 25/10). 
15/11 kl. 13.00 - 15.00 Stämman, med gemensam lunch kl. 12.00.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Mötet inleddes med en presentationsrunda. 
 
Diskussion kring styrgruppens uppdrag 
Efter en kortare diskussion enades gruppen om att börja fokusera på följande frågor: 

• Vilka problem finns framöver? Vad är på gång inför kommande år och vilka problem finns att 
lösa. 

• Hur ser kommande utvecklingsinsatser ut? Det finns behov av en diskussion för att samla upp 
olika utvecklingsbehov på kort och på lång sikt. 

• DiVA-konsortiets ekonomi. 
• Formalia, följa upp och förtydliga frågor i gruppens uppdrag, beslutsmandat. 
• Underlag till stämman 15 november. 

 
DiVA-konsortiets ekonomi  
Frågan diskuterades efter en genomgång av nuvarande medlemsavgifter och budgetmodell. 
Nuvarande medlemsavgifter täcker inte hela konsortiets kostnader utan resterande del står Uppsalas 
UB för. Hur denna del ska finansieras framöver måste genomlysas. Därför tillsattes en arbetsgrupp 
vid mötet som kan fördjupa sig i ekonomifrågorna. I gruppen ingår Mikael (ordf), David, Ulrika och 
Urban samt UUB:s ekonom Anders Malmgren. Gruppens uppdrag är att: 

• Se över konsortiets nuvarande budgetmodell och ta fram ett förslag på hur en ny modell kan 
se ut och implementeras.  

• Ta fram ett förslag till nya avgifter inför nästa 3-årsperiod (2018-2020). 
Gruppen träffas i Uppsala 3/10 och tar fram ett förslag för diskussion i styrgruppen till nästa 
styrgruppsmöte. Förslaget ska sedan presenteras av styrgruppen för beslut vid stämman 15 
november. 
 
Rapport från SwePub  
Lars sitter i SwePub-gruppen som kommer att ha nästa möte 20/9. KB har ju tilldelats 3.5 miljoner för 
att vidareutveckla SwePub, men det finns en rad otydligheter. KB ska komma med ett förslag 2019. 
Urban berättade att han och Stefan Andersson från UUB har haft möte med KB för att diskutera 
dataleveranser till KBs olika system. För närvarande levererar DiVA data i fyra olika format, nämligen 
till SwePub, Libris, Uppsök och e-plikten. Önskvärt vore istället att leverera ett fullödigt format från 



DiVA som KB sedan kan utgå från, något som KB inte vill anpassa sig till.  
 
Lägesrapport och planerad utveckling 
Urban berättade om pågående och planerad utveckling, där arbetet med personposter och 
projektposter är de stora nya utvecklingsinsatserna. Det konstaterades att förvaltningsplanen och 
planerad utveckling hänger nära samman med ekonomin. Vi behöver ha en långsiktig planering som 
överensstämmer med budgeten. Det är också viktigt att förvaltningen lyfter fram alla arbetsinsatser, 
även sådant som inte är direkt synlig nyutvecklad funktionalitet. Det gäller t.ex. det pågående arbetet 
med att successivt ersätta äldre teknik i DiVA med ny och supportarbetets ansvar och avgränsningar. 
En fråga som är viktig att klargöra är vilken kunskap som bör finnas hos 
medlemmarna/specialisterna. Som konsortiemedlem bör man tillse att man har l tillräcklig 
kompetens i kommunikation med förvaltning och support. 
 
I samband med kommande utveckling av admingränssnittet vore det värdefullt att få några 
forskargruppers användarerfarenheter av DiVA. Ansvar och genomförandet behöver dock inte ligga 
hos förvaltningen utan skulle kunna utföras av annan DiVA-medlem. Viktigt att lyfta fram även sådant 
eventuellt arbete i förvaltningsplanen. Det är vidare viktigt att vara tydlig i förvaltningsplanen med 
vad vi faktiskt avser att hinna under ett år. 
UUB har beställt en IT-revision av DiVA som kommer att genomföras under hösten. 
 
Förvaltningsplan för 2018 
Urban uppdaterar den och lämnar förslag till styrgruppen så snart som möjligt. 
 
Formalia-frågor  
Styrgruppen har i uppdrag av stämman att följa upp och förtydliga frågor från interimsstyrgruppens 
förslag för ny styrstruktur för DiVA-konsortiet samt att samla och uppdatera de befintliga dokument 
och underlag som beskriver DiVA och konsortiet. Aina och Urban sammanställer och uppdaterar 
informationen i ett nytt dokument som skickas till styrgruppen. 
 


