
Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
28 september 2021 
 
Webbmöte via zoom: kl. 15.30 – 17.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David 
Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).  
 
Nästa möte: 25 oktober kl. 13.00 - 14.30  
 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen för DiVA godkändes. 
• Världskulturmuseerna är ny medlem i DiVA-konsortiet med påbörjad installation i oktober. 
• Styrgruppen har gett valberedningen i uppdrag att föreslå en ny adjungerad representant till 

styrgruppen som ersättning för Ulrika Domellöf Mattsson, från 1 november till stämman 5 
maj 2022.  
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 7 juni 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Resultat av enkät från specialistmötet 
I samband med vårens specialistmöte erbjöds möjligheten att svara på en enkät om utvecklings-
behov i DiVA med syftet att få en uppdaterad bild av utvecklingsönskemål. Det resulterade i 53 
svar från 28 medlemsorganisationer. De områden där önskemål om utveckling har flest 
prioriteringar är databerikning/api:er, metadata och admingränssnittet. Resultatet kommer att 
analyseras vidare och användas i kommande planering. Se sammanställning i bilaga 1. 
 

4) Kvartalsuppföljning förvaltningsplanen för DiVA  
Syftet med statusrapporten är att kvartalsvis beskriva aktuell status och prognos för förvaltning 
och utveckling utifrån överenskommet årsuppdrag (beslutad förvaltningsplan). Urban redogjorde 
för aktiviteter, nuvarande status och avvikelser från förvaltningsplanen. Därefter berättade han 
om kommande års utvecklingsbehov och prioriteringar. Fortsatt prioriterad utveckling bygger på 
att vi frångår det tidigare utvecklingsstoppet i classic-miljön. Kvartalsuppföljningen bifogas 
minnesanteckningarna (bilaga 2).  
  

5) Ny medlem – Världskulturmuseerna 
Världskulturmuseerna har inkommit med beslut om anslutning till DiVA och kommer att påbörja 
arbetet med installation tillsammans med förvaltning och support i oktober. Initialt ser de fram 
emot att via DiVA tillgängliggöra sin skriftserie The Bulletin of the Museum of Far Eastern 



Antiquities. 
 

6) Övriga frågor/informationspunkter  
a) Från Swepubs användarmöte 10 september: Urban och Aina deltog vid användarmötet där 

bl.a. olika lösningar för kvalitetsberikning av poster diskuterades.  
b) Styrgruppens sammansättning från november: Styrgruppen har gett valberedningen (Lotta 

Haglund och Jakob Harnesk) i uppdrag att utse en adjungerad representant fram till stämman 
5 maj 2022. Beslut kan tas per capsulam.  

c) Jonas informerade om att han ingår som representant för SUHF i utvecklingsrådet för KB:s 
plattform Publicera, en nyligen lanserad plattform för öppet tillgängliga svenska 
vetenskapliga tidskrifter. 
 

7) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?  
Utskick av minnesanteckningar med bilagor till stämman och specialistgruppen. 
 

8) Kommande möten: 25/10 kl. 13.00 - 14.30 och 29/11 kl. 8.30 - 10.00 (båda via zoom) samt 
preliminärt fysiskt möte i Uppsala 1 februari kl. 13-16.  
 

9) Mötet avslutades  
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