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Minnesanteckningar från DiVA:s 
styrguppsinternat, 26-27 september 2018 
 
Syfte: arbeta vidare med frågor kring mål och strategier, styrning och beslutsorganisation för DiVA.  

Plats: Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek 
Tid: 26/9 kl. 13.00 – 17.00 och 27/9 kl. 9.00 - 12.00 
Lokal: Forumet 

Deltagare: Lars Burman, Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja Neumann, 
Mikael Sjögren, Janet Wamby, Urban Ericsson (förvaltningsledare), Aina Svensson (sekr.) och Daniel 
Wadskog (inbjuden facilitator till workshop). 

__________________________________________________________________________________ 

Beslutspunkter för uppföljning: 
• Återkoppling till stämman: Aina och Urban sammanställer ett brev som skickas till 

styrgruppen och därefter till stämman. 
• Kommunikationsplan för DiVA och DiVA-konsortiet:  

o Janet skickar mallar till gruppen som stöd i arbetet med att ta fram 
kommunikationsplan. 

o Ulrika och Janet kollar i sina kontaktnät efter kommunikatör som kan hjälpa oss i 
workshoparbetet med att ta fram kommunikationsplan. 

• Formulera stadgar för DiVA: Janet påbörjar arbetet med att formulera stadgar och arbetar 
vidare tillsammans med Aina. 

• Produktbeskrivning av DiVA: Aina och Urban påbörjar arbetet med en produktbeskrivning av 
DiVA, enligt skissen från vår workshop som beskriver vad DiVA är och gör. 

• Road-map för Cora-arbetet: Urban kommer att tillsammans med utvecklarna arbete med en 
översiktlig planering för Cora-arbetet.  

• Ny ekonomisk modell: Urban och David arbetar vidare med simuleringar. 
• Ny tidpunkt för fakturering av årsavgift: Fakturering av årsavgiften för DiVA flyttas till januari 

(från juni) fr.o.m 2019. Förvaltningen informerar stämmomedlemmarna. 

__________________________________________________________________________________ 

Mötesdagarna planerades för en längre workshopdel och en avslutande del för mötespunkter. 

Del 1: Workshop 
Som inledning fick gruppen en kort bakgrund och historik när det gäller DiVA och större 
utvecklingsinsatser genom åren av Aina och Urban. Därefter presenterades en sammanfattning av 
strategigruppens tidigare arbete av David och Ulrika. 

Diskussion utifrån olika balansakter: Syftet var att diskutera frågor utifrån olika ytterligheter, 
fördelar och nackdelar men också gränsfall för att slutligen formulera hur balansen bör se ut och att 
formulera åtgärder/rekommendationer.  

Hur balanseras mandat och frågor mellan styrgrupp och stämma? 
Stämman representerar alla medlemmar och fungerar som högst beslutande organ, samtidigt 
behöver styrgruppen vara strategisk och proaktiv. 
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Hur balanseras mandat och frågor mellan styrgrupp och förvaltning? 
Å ena sidan behöver DiVA en effektiv förvaltning för att kunna fatta snabba beslut utan onödig 
byråkrati, å andra sidan ska en styrgrupp ha mandat att faktiskt styra. 

DiVA som en samarbetsorganisation eller en beställare-utförare-organisation? 
Å ena sidan är det bekvämt att få ett färdigt system utan att behöva engagera sig som medlem, å 
andra sidan är det bra att kunna påverka funktionalitet och utvecklingsriktningar för den engagerade 
parten. 

Kärnfunktionalitet eller CRIS-system? 
Många medlemmar har idag ett behov av att kunna använda information utöver publikationsdata 
från hela forskningsprocessen. Andra medlemmar önskar att DiVA endast fokuserar på 
publikationsdata. 

Del 2: Mötespunkter 
 

1. Sammanfattning mål- och strategiarbetet: 
Diskussionsarbetet under workshopen har varit mycket värdefullt arbete för 
strategigruppens fortsatta arbete och för formuleringar i konkreta åtgärder. Uppgifter 
fördelades inom styrgruppen och finns sammanfattade under beslutspunkter ovan. 

Övrigt att komma ihåg för vidare diskussion i styrgruppen: 

• Nadja deltar gärna i en kommande arbetsgrupp för kommunikationsstöd (steg 2, när vi 
har en kommunikationsplan på plats). 

• Vi behöver tydligare definiera vad vi inte tänker göra – vilka typer av utveckling vi kan 
säga nej till. 

• Vi behöver specificera hur vi vill jobba med öppen källkod och kommunicera till 
medlemmarna.  

• Hur går ett ”Dixit” till, dvs. utträde ur DiVA? 
o Vi behöver en dokumenterad plan och metod för utträde. 
o Det behövs skrivas ned formalia kring Dixit (ingå i stadgarna). 

• Hur många medlemmar kan DiVA ha? 
 

2. Ny ekonomisk modell:  
En publiceringsdriven modell fungerar troligen bäst eftersom den avspeglar något av 
medlemmens storlek, men möjligen inte i proportion till behov av support. Går det att 
använda nuvarande gruppindelning i kombination med en publiceringsdriven modell? 
Enklare att använda en modell som utgår från olika grupperingar. Det bör även fastslås en 
miniminivå, en lägsta kostnad för att vara ansluten medlem. Urban och David arbetar vidare 
med simuleringar, se över nuvarande gruppindelningen utifrån publiceringsmodellen. 
 

3. Övriga frågor:  
Ny tidpunkt för fakturering av årsavgift  
Ekonomiavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek önskar flytta faktureringen för 
årsavgiften från juni till januari 2019, på grund av införandet av ett nytt ekonomisystem. 
Fakturering i januari kommer att underlätta uppföljningen av konsortiets ekonomi och ge en 
mer rättvisande bild av den ekonomiska situationen för konsortiet under året. Styrgruppen 
ser inget hinder för detta, förvaltningen fick därmed i uppdrag att informera 
stämmomedlemmarna om ändringen. 
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Behov av en ”road-map” för Cora-arbetet 
Urban kommer under hösten att tillsammans med utvecklarna arbeta med en ”road-map” 
som ger en översiktlig plan för Cora-arbetet. Urban kommer även att erbjuda demo i 
samband med sprintavslut för specialister, även för styrgruppen. 

4. Kommande möten: 
- Måndag 19/11 kl. 11.00 – 12.00, webbmöte via Zoom 
- Tisdag 27/11 kl. 12.00 – 17.00 (alt. 30/11), workshop för att formulera 

kommunikationsplan, Naturvårdsverket. 
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