
Minnesanteckningar från möte med 
Styrgruppen för DiVA, 2018-06-14 
 
Plats: Webbmöte via Zoom, kl. 11.00 – 12.00 

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, 
Janet Wamby, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  

Anmält förhinder: Ulrika Domellöf-Mattsson 

Nästa möte: 26-27 september, Göteborg 

_________________________________________________________________________________ 

Beslut att följa upp 
• Internat 26-27 september i Göteborg: Aina och Urban tar fram ett förslag till dagordning och 

innehåll som skickas ut till styrgruppen före midsommar. Daniel Wadskog deltar som 
facilitator i mål- och strategiarbetet vid internatet. 

• Beslut angående önskemål från Nordiska Afrikainstitutet om ändrad placering från grupp 4 
till grupp 5 behandlas vid nästa stämma 9 maj 2019. 

• Höstens möten: vi bokar in tider för 1-2 webbmöten senare i höst.  
• Nästa stämma 9 maj 2019: Tidsramar kl. 10-15. Aina och Urban tar fram ett förslag på 

innehåll som tas upp vid styrgruppsinternatet. 

_______________________________________________________________________________ 

Minnesanteckningar 
1. Mötets öppnande  

 
2. Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet och stämman 26 april  

Minnesanteckningarna lades till handlingarna med följande kommentarer: 
a. EU-kommissionens förslag till upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet): Ulrika 

informerade inför mötet om att vetenskapliga tidskrifter och vetenskapliga 
repositorier ser ut att undantas direktivet. Omröstning i JURI sker 20 juni: 
http://www.eblida.org/copyright-reform. 

b. Personbiträdesavtal skickades ut till 46 DiVA-medlemmar 18 maj. Av dessa har 27 
skrivits under och skickats tillbaka. Mikael nämnde att ett PM om 
personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet nyligen skickats på 
remiss. Dock verkar inget i rapporten påverka hantering i DiVA utan ska kunna täckas 
med gällande lagstiftning. 
 

3. Styrgruppsinternat 26-27 september i Göteborg   
Praktikaliteter: Clarion Hotel Post är bokat för samtliga tillresande 26-27 september. 
Vi har tillgång till en lokal (Forumet) i Humanistiska biblioteket. Vi börjar med gemensam 
lunch 26/9 och bokar in gemensam middag samma kväll. 
Förslag till upplägg: Internatet kommer huvudsakligen att ägnas åt styrgruppens uppdrag att 
arbeta med målformulering, styrning och beslutsorganisation för DiVA. Första halvdagen 

http://www.eblida.org/copyright-reform


deltar Daniel Wadskog som facilitator och stöd i arbetet. Aina och Urban tar fram ett förslag 
till dagordning och innehåll som skickas ut till styrgruppen före midsommar. 
 

4. Nordiska Afrikainstitutets nuvarande placering i grupp 4  
En fråga från Åsa Lund Moberg från Nordiska Afrikainstitutet (NAI) inkom 2018-05-02. NAI vill 
få en justering av medlemsavgiften och därmed flyttas från grupp 4 till grupp 5. Styrgruppen 
anser inte att man kan ta beslut i denna fråga eftersom det kan finnas fler medlemmar som 
anser sig felplacerade. Dessutom pågår ett arbete med att ta fram en ny ekonomisk modell 
som bör inväntas. Nuvarande gruppindelning ligger kvar till 2020. Frågan bör därför istället 
behandlas vid nästa stämma 9 maj 2019. 
 

5. DiVA och SND  
Urban har haft ett möte med Max Petzold, Elisabeth Strandhagen och Johan Fihn Marberg 
angående fortsatt samarbete mellan SND och DiVA. Urban informerade om den prioriterade 
DiVA-utvecklingen till ny teknisk plattform och att vidareutveckling när de gäller dataset inte 
prioriteras i nuläget. Däremot behöver vi komma fram till hur relationerna mellan våra olika 
system ska se ut och hur integrering ska ske. Frågan om forskningsdata är stor med många 
olika aktörer inblandade. Bestämdes att frågan tas upp i styrgruppen vid internatet i 
september. Ett kommande möte är inplanerat mellan SND- och DiVA-utvecklare för att 
informera varandra om vad de olika systemen gör. 
 

6. Kvartalsredovisning från förvaltningen 
DiVAs specialistmöte hölls i början av maj i Luleå. En viktig punkt var information om 
nyutvecklingen i DiVA. Arbetet i det nya tvärfunktionella teamet har kommit igång bra. Det 
känns positivt och teamet har precis haft sin första sprint. Det blir ett sommaruppehåll för 
teamet men under sommaren kommer support och förvaltning att jobba vidare med 
metadatamodellen. Till hösten kommer arbetet med användartester och UX-perspektiv att 
lyftas in och i september börjar en ny utvecklare som kommer att ersätta Uwe Klosa.   
  
I midsommarveckan blir projektposter tillgängliga i DiVA för de medlemmar som väljer detta. 
Projektposterna importeras från SweCris och förvaltningen har löpande kontakt med VR som 
också är intresserade att kunna hämta tillbaka berikad projektinformation från DiVA. Urban 
och Aina är inbjudna till styrgruppen för SweCris för att berätta om funktionalitet i DiVA.  
 

7. Övriga frågor: 
a. Tidsramar för nästa stämma 9 maj: För att få tid till gruppdiskussioner utökar vi 

tiden för mötet till kl. 10-15, varav en del är ett beslutsmöte och en del ägnas åt 
diskussion. Aina och Urban tar fram ett utkast för upplägg till styrgruppsinternatet. 

b. SwePub: Lars informerade om att KB har beslutat att gruppen för Swepub får det nya 
namnet ”Swepub utvecklingsråd” och utökas med en ledamot från 
Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Arbetet i Swepub fortsätter med ambitionen att 
höja kvaliteten. Detta enligt förslag från SUHF-projektets scenario 1. Urban och 
Stefan Andersson kommer att träffa Swepubs arbetsgrupp på KB för en avstämning 
mellan Swepub och DiVA. Urban ingår också i den nytillsatta referensgruppen för 
Swepub som har sitt första möte 20 juni. 

c. Höstens möten: Internatet 26-27 september, därefter bokar vi in 1-2 webbmöten i 
höst. 

8. Mötet avslutades 

http://www.kb.se/dokument/SwePub/Gruppen%20f%C3%B6r%20SwePub/Slutrapport%20Datakvalitet%20ur%20ett%20l%C3%A4ros%C3%A4tesperspektiv.pdf
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