
 

 Minnesanteckningar från DiVA:s 
styrgupp, 19 december 2018  
 
Plats: Webbmöte via Zoom, kl. 13.00 - 14.00. 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Anmält förhinder: Janet Wamby  
 
Kommande möten:  

• 22/1 kl. 15.30 - 16.30, webbmöte tillsammans med Anders Tollmar.  
• 28 januari 2019 kl. 12.00 – 16.00, möte i Uppsala i Observatoriet, lunch på Ekonomikum. 

 
__________________________________________________________________________________  

Beslutspunkter för uppföljning (kvarstår från förra mötet):  
 

• 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). 
• Förvaltningsplan för 2019 inklusive roadmap för Cora-arbetet behandlas vid mötet 28 

januari. 
• Urban och David arbetar vidare med simuleringar för en ny ekonomisk modell. 

 
__________________________________________________________________________________  
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet: 
• Peter Aronsson har tackat ja till att delta vid vårens stämma 9 maj. 
• Ny ekonomisk modell: Urban har bokat in ett möte med Daniel Wadskog för att 

jobba vidare utifrån befintlig gruppindelning. Urban stämmer därefter av med David 
efter nyår. 

• Förvaltningsplanen: Urban berättade att man internt arbetat med att förankra 
prioriteringar för utveckling under 2019, för att få en samsyn i gruppen.  
 

3. Kommunikationsplan: Detta styrgruppsmöte var från början huvudsakligen tänkt att 
användas för att diskutera det förslag till kommunikationsplan som Anders Tollmar från 
Nowa kommunikation arbetar med. Det arbetet har dock blivit försenat och Anders kommer 
istället att skicka ut underlaget den 7 januari. Styrgruppen har därför bokat in en ny tid för 
ett webbmöte med Anders den 22 januari kl. 15.30 - 16.30.  
Styrgruppen var eniga om att workshopen med Anders den 28 november var givande och 
lärorik. 
 



 
 

 
4. Övriga frågor: 

• Möte med KTHs och DiVAs utvecklare: Förvaltningen har haft ett möte med KTHs 
chef och utvecklare, för att diskutera kommande nyutveckling i DiVA och eventuella 
framtida samarbeten för gemensam utveckling. Mötet var mycket givande som 
informations- och kompetensutbyte. Vid mötet diskuterades också liknande utbyten 
med andra lärosätens utvecklare. Det vore intressant att hitta delområden där 
samarbete kan ske, samtidigt som det är en utmaning att hitta lämpliga samarbeten 
utan att påverka utvecklingstakten. Styrgruppen återkommer till frågan vid mötet 28 
januari. 

• Ny DiVA-medlem: Malmö universitets förfrågan om att bli medlem i DiVA-konsortiet 
bifölls av styrgruppen. 

• Punkter att återkoppla till stämman: Bestämdes att återkoppla till stämman i januari 
när mer information om arbetet med kommunikationsplan finns på plats. 
 
 

5. Kommande möten 
• 22 januari 2019, kl. 15.30 – 16.30 webbmöte med Anders Tollmar 
• 28 januari 2019, kl. 12.00 - 16.00, Uppsala Observatoriet 
• 29 mars 2019, kl. 11.00 – 12.00, webbmöte Zoom 

 
6. Mötet avslutades 
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