
Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
22 mars 2021 
 
Webbmöte via zoom: kl. 14.00 – 16.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).  
 
Anmält förhinder: Jan Hjalmarsson 
 
Nästa möte: 7 juni kl. 15.00 - 16.30  
 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen för DiVA godkändes. 
 

• Årsberättelsen för DiVA 2020 godkändes. 
 

• Slutrapporten från arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis godkändes med fortsatt 
uppdrag under 2021. Styrgruppen beslutade att Lena Hagberg från Stockholms universitet 
ingår som ny medlem i arbetsgruppen. 
 

• Styrgruppen beslutade om konsortiets budget för 2022 då 2 % löneuppräkning tillkommer till 
den tidigare beslutade årsavgiften. 
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 16 februari 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Kvartalsuppföljning förvaltningsplanen för DiVA  
Urban sammanfattade årets första kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen. Arbetet med 
personposter i Cora-utvecklingen är igång som planerat och i classic-miljön har bl.a. ny 
funktionalitet införts som stöd för att välja nationell ämneskategori. Urban rapporterade vidare 
om det problem som uppstod i början av mars med DiVAs admingränssnitt och fulltextåtkomst. 
En bakomliggande orsak var en osedvanligt stor nedladdningsfrekvens av fulltextfiler, något som 
kunde åtgärdas genom att utöka den samlade minneskapaciteten för arkivet.  
 
Det här föranledde en diskussion i styrgruppen om systemets pålitlighet över tid, både styrgrupp 
och förvaltning menar att det kan bli aktuellt med utvecklingsåtgärder i DiVA classic. 
Förvaltningen fortsätter alltjämt att arbeta med DiVAs söktryck och styrgruppen fortsätter att 
bevaka frågan. Vidare informerades om att förvaltning och support kommer att kunna informera 
direkt via de lokala sökgränssnitten vid driftstörningar något som bör underlätta för specialister 



att nå ut till forskare och användare. Kvartalsuppföljningen bifogas minnesanteckningarna (bilaga 
1).  
 

4) Årsberättelse 2020 
Årsberättelsen för DiVA sammanfattar styrgruppens och förvaltningens arbete under 2020. 
Årsberättelsen beslutades av styrgruppen och kommer att tas upp vid kommande stämma. 
 

5) DiVA-praxisarbetet 
Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis har slutrapporterat uppdraget att ta fram en första 
version av en gemensam praxis. Arbetsgruppen har fått styrgruppens mandat att fortsätta driva 
praxisarbetet enligt det uppdrag som föreslås i slutrapporten (bilaga 2). Styrgruppen beslutade 
också att Lena Hagberg från Stockholms universitetsbibliotek ingår i arbetsgruppen under 2021. 
Vid årsskiftet 2021/2022 ska en avstämning göras inför fortsatt arbete. 
 

6) Budget 2022  
Styrgruppen beslutade om konsortiets budget för 2022 inklusive 2 % löneuppräkning enligt 
tidigare beslut. Medlemmarnas årsavgift för 2022: 
 
• Grupp 1: 500 000 
• Grupp 2: 296 000 
• Grupp 3: 235 000 
• Grupp 4: 97 000 

 
7) Stämman 6 maj 

Årets stämma kommer att hållas digitalt via Zoom torsdag 6 maj. Mötet inleds med Peter 
Aronsson (ordförande i SUHF:s Expertgrupp för lärosätesbibliotek och Swepub utvecklingsråd 
samt rektor vid Linnéuniversitetet), därefter aktuella frågor från förvaltning och utveckling. 
Årsmötet kommer att hållas kl. 10.45 - 12.00. Kallelsen skickas senast 3 veckor före mötet. 
 

8) Övriga frågor/informationspunkter: 
• Kommunikationsarbetet, wikin: arbetet med att förbättra struktur och innehåll på wikin har 

påbörjats och kommer att fortsätta under året enligt aktivitetsmål i kommunikationsplanen. 
 

• Vårens DiVA specialistmöte anordnas som en heldag digitalt via Zoom torsdag 20 maj. 
 

9) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?  
Utskick av minnesanteckningar med bilaga till stämman med påminnelse om kommande stämma 
samt utskick till specialistgruppen. 
 

10) Nästa möte måndag 7 juni kl. 15.00 – 16.30. 
 

11) Mötet avslutades  


	Besluts- och åtgärdspunkter

