
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
28 januari 2019  
 
Plats: Observatoriet, Uppsala, kl. 13.00 - 16.00. 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, 
Janet Wamby, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Ulrika Domellöf-Mattsson deltog via länk på punkt 5 och 6.  
Daniel Wadskog deltog på punkt 7. 
 
Kommande möten: 29 mars 2019, kl. 11.00 – 12.00, webbmöte Zoom 
__________________________________________________________________________________  

Beslut- och åtgärdspunkter 
 

• Förvaltningsplanen för 2019 beslutades med ändringsförslag.  
• En arbetsgrupp bildades med uppdrag att ta fram ett förslag till kommunikationsplan till 

stämman 9 maj. I arbetsgruppen ingår Nadja (ordförande), Mikael och Aina. 
• Aina och Janet arbetar in styrgruppens kommentarer i utkastet till DiVAs arbetsordning. Nytt 

förslag presenteras vid styrgruppsmötet 29 mars. 
• Aina och Urban påbörjar dokumentet ”Vad är DiVA” som innehåller uppdraget för 

produkten. Dokumentet kan senare vidareutvecklas och anpassas för olika målgrupper. 
• Styrgruppen antog förslaget till ny ekonomisk modell där antal registrerade publikationer 

utgör brytpunkt för gruppindelning. Urban färdigställer förslaget som skickas till 
styrgruppsmötet 29 mars. 

• Stämman 9 maj: Aina, Daniel och Urban tar fram ett förslag till upplägg för gruppdiskussioner 
som presenteras vid styrgruppsmötet 29 mars. 

• Styrgruppen beslutade att Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ska placeras i grupp 5 från och med 
2019 och därmed betala motsvarande medlemsavgift. Aina meddelar NAI. 

 
__________________________________________________________________________________  
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet lades till handlingarna efter säkerställande att tidigare 
åtgärdspunkter är omhändertagna. 
 

3. Förvaltningsplan för 2019: Förvaltningsplanen för DiVA har anpassats till den nya e-
förvaltningsmodellen som används vid Uppsala universitet, och som i sitt grunduppförande 
bygger vidare på tidigare modell (pm3).  E-förvaltningsmodellen har namngivits med prefixet 
e- för att den hanterar ett digitaliserat verksamhetsstöd. Styrgruppen fastställde 
förvaltningsplanen för 2019, med påpekande om några mindre justeringar i texten. 
 
I samband med denna punkt presenterade Urban en översiktlig plan för pågående och 
kommande arbete med DiVA på Cora. Arbetet med att skapa en testmiljö för DiVA på Cora är 
på gång med målsättningen att det ska gå att läsa data från befintliga DiVA och att kunna 



testa funktionalitet i Cora. För att möjliggöra detta behöver även inloggning till den nya 
miljön skapas, något som också är på gång. Dessutom pågår arbetet med att skapa 
publikationstyper och kontrollerade listor i Cora. Framöver kommer arbetet att fokusera på 
att ta fram olika arbetsflöden och att skapa ett särskilt inmatningsformulär för 
studentuppsatser. 
 

4. Förslag till kommunikationsplan för DiVA: Styrgruppen hade ett bra uppföljningsmöte via 
zoom den 21/1 med Anders Tollmar och Linus Ahlgren. Styrgruppen behöver nu gå vidare 
med arbetet och ta fram ett förslag för en kommunikationsplan till stämman 9 maj. För detta 
uppdrag tillsatte styrgruppen en arbetsgrupp där Nadja (ordförande), Michael och Aina ingår. 
Gruppen kan knyta 1-2 medlemmar till sig. Uppdraget: presentera ett utkast till en 
kommunikationsplan till stämman, där förslag på kanaler, roller och resursbehov ingår. 
 

5. Förslag till arbetsordning: Janet har arbetat vidare på det utkast till text för ett DiVA-
dokument som presenterades vid förra stämmomötet, med viktiga tillägg och kommentarer. 
Styrgruppen gick igenom texten. Janet och Aina arbetar in styrgruppens kommentarer och 
presenterar ett nytt förslag till nästa styrgruppsmöte. Styrgruppens förslag skickas därefter 
med kallelsen till stämman. Sammanfattning av dokument för DiVA som ska tas fram:  
- Arbetsordning 
- Avtal, inklusive utträde ur DiVA 
- Förvaltningsplan 
- Kommunikationsplan 
- Vad är DiVA: innehåller uppdraget för produkten. Aina och Urban påbörjar ett sådant 

dokument som senare kan vidareutvecklas och anpassas för olika målgrupper. 
 

6. Förslag till ny ekonomisk modell: David och Urban presenterade ett förslag till en ny modell 
med gruppindelning i 4 nivåer istället för nuvarande 5. Förslaget innebär att nuvarande 
grupp 4 tas bort. Modellen utgår från publiceringsmängd under de 3 senaste åren (2015-
2017). I förslaget presenteras brytpunkter för gruppindelningen dels som procent av 
registrerade publikationer och dels som antal registrerade publikationer. Styrgruppen anser 
att det är en bra modell, tydlig och transparent, och förespråkar att antal registrerade 
publikationer används som brytpunkt för gruppindelningen. Förslaget kan presenteras till 
stämman. 
 

7. Stämman 9 maj: Tidsramarna för mötet är kl. 9.30 - 16.00. Första delen kommer att ägnas åt 
gruppdiskussioner fram till ca kl. 14. Därefter hålls ett ordinarie stämmo-möte. Daniel 
Wadskog kommer att delta med facilitering av workshop. Styrgruppen gav Daniel, Aina och 
Urban i uppgift att ta fram ett förslag på upplägg för workshop till nästa styrgruppsmöte. 
 

8. Övrig fråga: Nordiska Afrikainstitutet (NAI) har inkommit med en önskan om förflyttning från 
nuvarande grupp 4 till 5 och därmed ändrad medlemsavgift från 2019. NAI är ett litet institut 
jämförbart med övriga medlemmar i grupp 5. Styrgruppen anser att NAI felaktigt blivit 
placerade i grupp 4 vilket bör korrigeras till grupp 5 från och med 2019. 
 

9. Kommande möte: 29 mars 2019, kl. 11.00 – 12.00, webbmöte Zoom. Ytterligare ett möte 
före stämman bör bokas in. 
 

10. Detta möte var Janets sista med styrgruppen eftersom hon slutar som bibliotekschef vid 
Högskolan i Skövde. Styrgruppen tackar Janet för värdefulla bidrag till arbetet för DiVA-
konsortiet. Mötet avslutades. 
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