
 

 Minnesanteckningar från DiVA:s 
styrguppsinternat, 19 november 2018  
 
Plats: Webbmöte via Zoom, kl. 11.00 - 12.00. 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Janet Wamby, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Kommande möten:  
27 november kl. 12.00 - 17.00, Naturvårdsverket Stockholm. 
28 januari 2019 kl. 12.00 – 16.00, Uppsala. 
 
__________________________________________________________________________________  

Beslutspunkter för uppföljning:  
 

• Uppföljning av åtgärdspunkter. Underlag och förslag skickas till styrgruppsmötet 28 januari: 
o Janet och Aina tar fram förslag till arbetsordning för DiVA-konsortiet. 
o Aina och Urban sammanställer en produktspecifikation för DiVA. 
o Aina och Urban tar fram förslag till upplägg för gruppdiskussioner kring visions- och 

strategiarbetet vid stämmomötet (9 maj 2019). 
o Lars tar kontakt med Peter Aronsson för inbjudan till DiVAs stämma 9 maj, samt 

undersöker möjligheten att få kontakt med representant från 
utbildningsdepartementet för ett kommande informationsmöte om DiVA-konsortiet. 

• Förvaltningsplan för 2019 inklusive road-map för Cora-arbetet behandlas vid mötet 28 
januari. 

• Aina meddelar valberedningen för DiVAs styrgrupp att Janet slutar sitt uppdrag sista februari. 
• Kvarstående beslutspunkt från förra mötet: Urban och David arbetar vidare med simuleringar 

för en ny ekonomisk modell. 
 
__________________________________________________________________________________  
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet lades till handlingarna. 
 

3.  Åtgärdspunkterna – lägesrapport  
• Åtgärd 1. Kommunikationsplan (se punkt 4). 
• Åtgärd 2. Arbetsordning för DiVA-konsortiet: Janet har påbörjat ett första utkast som 

hon och Aina jobbar vidare med. Förslag skickas till styrgruppen en vecka före nästa 
möte i januari. 

• Åtgärd 3. Produktspecifikation: Delarna finns beskrivna, Aina och Urban 
sammanställer ett dokument som skickas till styrgruppen inför nästa möte i januari. 

• Åtgärd 4. Visions- och strategiarbete: Kommer att vara en central punkt för nästa 
stämma 9 maj. Förvaltningen ansvarar för planeringen där förmiddagen kommer att 
ägnas åt visions- och strategiarbetet i gruppdiskussioner och del av eftermiddagen åt 
ordinarie mötespunkter. Förvaltningen återkommer om förslag på upplägg och 



hålltider till nästa möte. Lars föreslog att styrgruppen bjuder in Peter Aronsson, 
ordförande i SUHFs Forum för bibliotekschefer och rektor vid Linnéuniversitetet, till 
stämman i maj. Styrgruppen tyckte att det är ett bra förslag och Lars kommer därför 
att ta kontakt för inbjudan.  

 
4. Workshop för att börja arbeta med kommunikationsplan: Anders Tollmar från Nowa 

kommunikation med kollega ansvarar för upplägg, dokumentation och en separat 
avstämning vid senare tillfälle på lämpligt sätt. Aina och Urban träffade Anders tidigare i 
november för en avstämning kring DiVA och det arbete som hittills gjorts, bl.a. resultatet från 
styrgruppsinternatet i Göteborg.  
 
Lars meddelade att han tyvärr har fått förhinder och inte kan delta på workshopen. Janet 
ansluter något senare, till kl. 14.  

 
5. Lägesrapport från förvaltningen: 

• DiVA specialistmöte i Södertörn 25-26 oktober var mycket välordnat och blev lyckat. 
Finns stor förståelse för DiVA-utvecklingen och att utvecklingen kommer att ta tid. 
Kommunikationsfrågan för specialisterna är viktig för förankring och för att kunna 
följa utvecklingen framöver. Vårens specialistmöte blir i mitten av maj i Göteborg hos 
RISE (Research Institutes of Sweden). 

• Parallellt med nyutvecklingen på Cora görs även löpande arbete och mindre ärenden 
för DiVA Classic som t.ex. uppdatering och inloggning hos DiVA-medlemmar, 
indexeringar och buggfix. Senaste uppdateringen 14 november gick bra. 

• DiVA på Cora: Vi försöker lägga så mycket som möjligt av supporttid för att jobba i 
den nya miljön. Vi kommer även att börja ha zoom-möten till specialisterna för att 
berätta om nyutvecklingen. Första webbmötet är 29 november. 

• Förvaltningsplanen för 2019: arbetet med denna har dröjt eftersom vi behöver 
formulera och förankra utvecklingsarbetet internt. Vi jobbar med en roadmap och en 
gemensam bild vilket kommer att ta ett par veckor till. Styrgruppen ansåg att det 
räcker att ta beslut om förvaltningsplanen vid nästa möte i januari. 
 

6. Övriga frågor: 
• Lars informerade om nästa möte i Swepub utvecklingsråd 29 november, där frågor 

om långsiktig vision för Swepub och Swepubs roll kommer att diskuteras. I samband 
med denna diskussion konstaterade styrgruppen att det vore värdefullt att kontakta 
lämplig person på utbildningsdepartementet för att få möjlighet att presentera DiVA 
och konsortiet. Lars undersöker detta. 

• Janet berättade att hon kommer att sluta vid Skövde högskola 28 februari 2019 och 
därmed även som medlem i styrgruppen. Aina meddelar detta till valberedningen 
(Marie Danielsen och Lotta Haglund) inför ny/omval för nästa period. 
 

7. Kommande möten 
• 27 november 2018, kl. 12.00 - 17.00 Workshop, Naturvårdsverket 
• 28 januari 2019, kl. 12.00 - 16.00, Uppsala 
• 29 mars 2019, kl. 11.00 – 12.00, webbmöte Zoom 

 
8. Mötet avslutades 

 
 
 
 


	Beslutspunkter för uppföljning:

