
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
29 mars 2019  
 
Webbmöte via zoom: kl. 11.00 - 12.00. 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Jonas Gilbert, David Lawrence, Mikael Sjögren, Janet Wamby, 
Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Anmält förhinder: Ulrika Domellöf-Mattsson och Nadja Neumann  
Daniel Wadskog deltog på punkt 7. 
 
Nästa möte: Återkommer och bokar in efter stämman. 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Dokument för beslut till stämman 9 maj: ny ekonomisk modell, arbetsordning och 
tjänstekatalog.  

• Urban färdigställer dokumentet för ny ekonomisk modell med tilläggsinformation/kappa. 
• Aina uppdaterar dokumentet Arbetsordning för DiVA-konsortiet enligt styrgruppens förslag. 
• Kommunikationsplanen skickas för synpunkter till stämman. Aina uppdaterar dokumentet 

och stämmer av med Nadja och Mikael (arbetsgruppen). 
• Aina och Urban arbetar vidare med Produktspecifikation för DiVA som skickas med kallelsen 

till stämman för synpunkter. 
• Kallelsen till stämman skickas senast 18 april, innan dess skickas den med underlag till 

styrgruppen. 
 
__________________________________________________________________________________  
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet lades till handlingarna, med tillägget om att i samband 
med nästa års förvaltningsplan ta upp Ulrikas fråga angående PSI-lagen och export av 
datamängder från DiVA till den nationella dataportalen för öppna data. 
 

3. Ny ekonomisk modell: Modellen bör förses med en pedagogisk inledning som kortfattat 
sammanfattar uppdraget och hur förslaget har tagits fram. Dessutom förtydliga vilken 
tidsperiod som gäller i den föreslagna modellen samt kommande prisökning. Hur länge gäller 
denna prismodell och hur mycket ökar det sen. Uppdaterat förslag skickas till styrgruppen 
före kallelsen till stämman. Ny ekonomisk modell är en beslutspunkt på stämman. 
 

4. Arbetsordning för DiVA och servicekatalog: Styrgruppen anser att de båda dokumenten som 
helhet ser bra ut och kan skickas till stämman, efter följande ändring: motioner och frågor 
från medlemmar till stämman ska ha inkommit senast 5 veckor före stämmans möte. 
Styrgrupp och förvaltning har då två veckor på sig för beredning och förslag som skickas med 
kallelsen. Aina uppdaterar enligt styrgruppens förslag. Båda dokumenten skickas för beslut 



på stämman. 
 

5. Utkast till kommunikationsplan: Styrgruppen anser att detta är ett bra förslag att arbeta 
vidare med. Kommunikationsplanen ska fungera som ett arbetsdokument för styrgruppen. 
Planen kan uppdateras vid behov. Några mindre förslag till ändringar: lägga till 
”allmänheten” som en extern intressent samt se över och förtydliga målformuleringarna 
under rubriken ”Kommunikationsmål”. Aina åtgärdar uppdateringarna och kommunicerar 
dessa med arbetsgruppen för kommunikation. Kommunikationsplanen presenteras på 
stämman för att få in kommentarer och synpunkter men beslutas av styrgruppen. 
 

6. Förslag till produktspecifikation för DiVA: Texten har sammanställts som ett första utkast till 
ett dokument som ska beskriva den funktionalitet och de tjänster som erbjuds via DiVA. 
Styrgruppen anser att det är ett bra dokument, med rätt nivå och innehåll. Aina och Urban 
får i uppdrag att arbeta vidare med texten som sen kan presenteras för stämman. 
 

7. Förslag till upplägg för stämman 9 maj: Hålltider för programmet är 9.30 – 16.00, med en 
workshopdel 10-14 och en mötesdel 14-16. Peter Aronsson, ordförande i Swepub 
utvecklingsråd och i SUHFs Forum för bibliotekschefer samt rektor vid Linnéuniversitetet, är 
inbjuden att delta. Daniel Wadskog kommer att ha rollen som facilitator vid workshopen. 
Daniel presenterade ett förslag på innehåll som diskuterats fram tillsammans med Urban och 
Aina. Syftet med workshopen är att involvera stämman i visions- och strategiarbetet för 
DiVA. Workshopen planeras i tre steg och utgår från det arbete som tidigare gjorts i 
strategigruppen och styrgruppen. Styrgruppen tycker att förslaget för workshopen är bra. 
Frågor kring kommunikation behöver däremot inte tas med i det här sammanhanget 
eftersom de frågorna tas omhand i kommunikationsplanen.  

  
8. Övriga frågor: 

• Aktuellt från förvaltningen: Urban informerade om löpande ärenden som åtgärdats i 
DiVA classic i samband med senaste uppdateringen. Utvecklingen på Cora 
fortskrider. Vi har en pågående rekrytering av systemutvecklare. Den 7 maj bjuder 
förvaltningen in till ett utvecklarmöte för att informera medlemmarnas 
systemutvecklare om den påbörjade Cora-utvecklingen. 

• Göteborgs universitet har visat intresse för DiVA. Aina och Urban presenterade DiVA 
vid ett besök där 7 mars.  

• Kallelse till stämman med underlag skickas senast 18 april. Aina skickar en förkallelse 
i början av april. 
 

9. Nästa möte: Vi kommunicerar det som behövs via mail, inför kallelsen till stämman. Bokar in 
kommande möten efter stämman, bör bli till hösten. 
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