
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
1 juni 2020 
 
Webbmöte via zoom: kl. 10.00 – 11.30 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David 
Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  
 
Nästa möte: 14 september kl. 10.00 - 11.30 via Zoom. 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Visionsdokument för DiVA: Styrgruppen har gjort några ändringar i texten enligt stämmans 
synpunkter. Styrgruppen enades om att publicera visionsdokumentet i denna version och att 
en avstämning av texten görs vid stämman 2021. 
 

• Kommunikationsplan 2020: Styrgruppen har gjort uppföljning av vårens aktivitetsmål och 
formulerat nya mål för hösten. Aina och Nadja följer upp aktiviteter med fokus på engelska 
texter om DiVA på wikipedia och DiVAs webbplats. Aina uppdaterar och publicerar en ny 
version av kommunikationsplanen på konsortiets webbplats.  
 

• Vid kommande styrgruppsmöten kommer en mall för kvartalsuppföljning av 
förvaltningsplanen att användas. Statusrapport och eventuella avvikelser under 
verksamhetsåret kommer att dokumenteras med styrgruppens minnesanteckningar.  
 
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 30 mars. 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Från stämmans möte 7 maj, kommentarer 
Styrgruppen ansåg att stämmans årsmöte efter omständigheterna blev ett bra digitalt möte. 
Förhoppningen är ändå att till nästa stämma anordna ett fysiskt lite längre möte där också andra 
inslag i programmet kan ingå. Årsmötet ska dock fortsättningsvis kunna erbjudas via länk. 
 

4) Från specialistmötet 14 maj 
Vårens specialistmöte anordnades digitalt med ett nedkortat program och rekordstort antal 
deltagare, närmare 100 deltagare från 39 olika medlemsorganisationer. Programmet var 
uppdelat i tre 45-minuterspass och innehöll bl.a. rapport från stämman, pågående förvaltnings- 
och utvecklingsarbete samt en avslutande demo av DiVA på Cora. En sammanfattning från mötet 
finns i DiVA-bloggen på wikin: https://wiki.epc.ub.uu.se/x/WYBGB  

https://wiki.epc.ub.uu.se/x/WYBGB


 
Efter mötet har en enkät för uppföljning gått ut till specialisterna. Syftet var att följa upp det 
digitala mötet och att få återkoppling på innehåll och programpunkter. Resultatet kommer att 
sammanställas och återrapporteras till specialisterna och fungera som underlag för planering av 
framtida möten. Målsättningen är innehållsrika och relevanta möten oavsett form för 
specialisternas möten framöver. 
 

5) Visionsdokument för DiVA 
Stämman beslutade vid årsmötet 7 maj att anta styrgruppens förslag för visionsdokument med 
tillägget att styrgruppen ser över texten utifrån inkomna kommentarer. Styrgruppen har gjort 
några ändringar i texten enligt stämmans synpunkter. När det gäller den inledande meningen och 
önskan att hitta en kort men samtidigt beskrivande text om DiVA har styrgruppen ändå valt att 
behålla tidigare formulering med hänvisning till att texten i efterföljande stycken är mer 
förklarande. Styrgruppen enades om att publicera visionsdokumentet i denna version och att en 
avstämning av texten görs vid stämman 2021.  
 

6) Kommunikationsplanen – avstämning uppdatering av aktivitetsmål 
Styrgruppen gick igenom de aktivitetsmål som i kommunikationsplanen listats för våren och 
uppdaterade kommande mål för hösten 2020. En kvarstående uppgift är att information om 
DiVA ska finnas på engelska i wikipedia. Nadja berättade att texten är uppdaterad och inskickad 
men måste genomgå granskning av wikipedias redaktörer som önskar mer information om DiVA 
på engelska innan texten kan publiceras. Nadja bevakar detta fortsatt och Aina ser till att mer 
information om DiVA och konsortiet finns tillgängligt på engelska på DiVAs webbplats. Ett 
ytterligare aktivitetsmål för hösten är att uppmärksamma att DiVA fyller 20 år. Aina uppdaterar 
och publicerar en ny version av kommunikationsplanen bland övriga styrdokument på 
konsortiets webbplats. 

 
7) Från förvaltning och utveckling, uppföljning förvaltningsplan och utvecklingsstrategi 

Urban rapporterade från förvaltning och utveckling. En ny systemutvecklare började i slutet av 
maj och rekrytering av systemadministratör pågår. Förutom det dagliga förvaltnings- och 
utvecklingsarbetet har även fokus ägnats åt stämman och specialistmötet under maj.  
Urban och Aina presenterade ett förslag för mall som stöd för en mer strukturerad uppföljning av 
den årliga förvaltningsplanen för DiVA. Mallen utgår från Uppsala universitets modell för e-
förvaltning och har anpassats för DiVAs behov. Styrgruppen ansåg att det är ett bra förslag och 
att statusrapport och eventuella avvikelser under verksamhetsåret dokumenteras med 
styrgruppens minnesanteckningar. Styrgruppen bestämde att uppföljning av förvaltningsplanen 
ska göras kvartalsvis. 

 
8) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 

Minnesanteckningar från styrgruppsmötet med information om att visionsdokumentet 
publicerats. 
 

9) Kommande möten, hösten 2020 
14 september kl. 10.00 - 11.30 via Zoom  
10 december preliminärt kl. 9.00 - 13.00 i Uppsala 
 

10) Mötet avslutades med sommarhälsningar 
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