
Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp 
25 oktober 2021 
Webbmöte via zoom: kl. 13.00 – 14.30 

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

Förhinder: Ulrika Domellöf Mattsson och Jan Hjalmarsson 

Nästa möte: 29 november kl. 8.30 - 10.00  

__________________________________________________________________________________ 

Besluts- och åtgärdspunkter 

• Styrgruppen gav Urban i uppdrag att till nästa möte presentera alternativ till nuvarande
utvecklingsstrategi i syfte att snabbare skapa användbarhet utan att riskera drift och
tillgänglighet.

__________________________________________________________________________________ 

1) Mötets öppnande
Lars öppnade mötet.

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 28 september
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

3) Avstämning, pågående utveckling och förvaltning
Urban informerade om aktuella frågor från förvaltning och utveckling. Sedan slutet av september 
finns inmatningsstöd från Crossref i produktionsmiljön i DiVA. Stödet finns för hämtning av 
metadata för publikationstyperna Artikel i tidskrift och Artikel forskningsöversikt. Urban 
berättade vidare att arbete och planering för nästa års förvaltningsplan har påbörjats. 
Styrgruppen diskuterade kommande års utvecklingsbehov, strategi och prioriteringar. 
Styrgruppen underströk vikten av tidsuppskattningar med tydliga delmål för kommande 
utveckling. Urban ombads därför av styrgruppen att till nästa möte, i samband med planering för 
förvaltningsplan 2022, presentera alternativ till nuvarande utvecklingsstrategi som kan leda till 
snabbare utveckling och utökad användbarhet i DiVA. Det är även viktigt att parallellt fortsätta 
arbetet med nödvändig utveckling och uppdatering i classic-miljön.

4) Uppdatering från Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis
Arbetsgruppen för gemensam DiVA-praxis arbetar vidare med praxisfrågor under hösten. 
Därefter görs en avstämning angående arbetet och gruppens sammansättning med styrgruppen. 
Gruppen har haft en avstämning med Urban när det gäller praxisgruppens prioriteringar och 
planerad utveckling. Målsättningen är att införliva nya praxisfrågor och uppdatera de befintliga 
praxisdokumenten i en ny version i början av nästa år. 



5) Övriga frågor/informationspunkter  
a) Digitalt DiVA specialistmöte 1 december: Anmälan har nyligen skickats ut till 

specialistgruppen med preliminärt program. Några programpunkter är enkätresultat om 
DiVA-utveckling, praxisarbetet och aktuellt från utveckling/förvaltning.  
 

b) Styrgruppens sammansättning från 1 november till stämmans årsmöte 2022: Claes Eriksson, 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) tillträder som adjungerad representant som 
ersättning för Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket. 
 

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

7) Kommande möten: 29/11 kl. 8.30 - 10.00 (via zoom) samt möte i Uppsala 1 februari kl. 13-16.  
 

8) Mötet avslutades  
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