
Minnesanteckningar från möte med Styrgruppen för DiVA, 2017-10-19 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, Nadja Neumann, Mikael 
Sjögren, Janet Wamby samt Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr). Anders Malmgren deltog på 
punkt 2. 
 
Anmält förhinder: David Lawrence 
 
 

1. Förra mötets anteckningar lades till handlingarna. 
 

2. DiVA-konsortiets ekonomi: Mikael presenterade de två alternativa förslag för nya 
medlemsavgifter som ”Arbetsgruppen för ekonomifrågor” har tagit fram. Synpunkter på 
förslaget diskuterades. Gruppen var enig om att även om behovet finns så är det en relativt 
omfattande prisökning som nu föreslås jämfört med tidigare år. Det kan dessutom vara svårt 
för flera medlemmar att fatta ett beslut om en större budgetförändring nu i november 
eftersom ramarna för 2018 års budget redan är bestämd.  
 
Styrgruppen beslutade därför att föreslå stämman att införa ökade avgifter successivt under 
den kommande 3-årsperioden, med målet att konsortiet ska vara självfinansierat år 2020. 
Inför 2018 är förslaget att öka avgifterna med 20 %, vara 10 % avser finansiering av särskilt 
tillsatt projekt för nytt admingränssnitt i DiVA. Därefter föreslås en successiv höjning av 
avgiften för att sammantaget nå upp till 35 % ökning år 2020. Styrgruppen enades också om 
att föreslå en övergång till beslut om 1-åriga medlemsavgifter för att göra konsortiet mer 
flexibelt i relation till utveckling och resurser.   
 
Anders Malmgren fick i uppdrag att ta fram en ny kalkyl för det nya förslaget och Mikael 
formulerar en kort text att bifoga förslaget i kallelsen till stämman. Det vore också önskvärt 
om Anders kan ta fram en redovisning för konsortiets budget från år 2016 och framåt. Aina 
och Urban beskriver kort det kommande behovet av resurser och nya roller till ett projekt för 
utveckling av nytt admingränssnitt. Kostnader i budgeten/excel-filen bör förtydligas där det 
är möjligt t.ex. nämndes kostnader som avses under ”oförutsedda utgifter” och 
”styrgruppens kostnader”.  
 
Underlag med styrgruppens förslag bör vara klart för utskick senast 25 oktober. 
 

3. Förvaltningsplanen 2018: Styrgruppen var nöjd med innehållet och den nya mallen för 
fövaltningsplan. Några kommentarer på formuleringar i texten behöver förtydligas. Urban 
och Aina justerar och uppdaterar detta och stämmer av med Jonas innan förslaget skickas 
med kallelsen till stämman.  
 

4. Förberedelser inför stämman 15 november: Mikael föredrar punkten om DiVAs ekonomi och 
styrgruppens förslag på nya medlemsavgifter. Mötet börjar med gemensam lunch kl. 12- 13 
och därefter möte kl. 13 – 15, i universitetshuset. 
 

5. Rapport från SwePub: Lars rapporterade från senaste mötet med SwePub-gruppen 20 
september. Vid mötet presenterade VR ett beställarunderlag för ett analyserbart SwePub, 
där det framgår vilka krav på data som krävs för bibliometriska analyser. SwePub-gruppens 
representanter från SUHF (där bl.a. Lars ingår) fick i uppdrag att ta VRs beställarunderlag 
vidare till SUHF:s styrelse och Forum för bibliotekschefer för förankringsdiskussion. Karin 
Grönvall har lämnat ett förslag till en arbetsgrupp för datakvalitet med representanter från 



samtliga publikationsdatabaser bör ingå, men gruppen är ännu inte tillsatt. Aina skickar VRs 
beställarunderlag till styrgruppen. 
 

6. Dataskyddslagen GDPR: Den nya lagen kommer att ersätta PUL och ska börja gälla 25 maj 
2018. Lars lyfte frågan i styrgruppen och berättade att den diskuteras i Uppsala. Viktigt att 
medlemmarna bevakar sina egna organisationers arbete med den nya lagen.  
 

7. EU-kommissionens förslag till upphovsrättsdirektiv: I förslaget finns en punkt som rör 
”aktörer som tillgängliggör potentiellt upphovsrättskyddat material”. Detta skulle kunna 
omfatta repositorier som t.ex. DiVA genom ett krav att ”implementera tekniska verktyg som 
förhindrar att upphovsrättsligt skyddat material sprids utan lov”. SUHF har dock riktat en 
skrivelse till ministern för högre utbildning och forskning där man betonar problemen med 
det nya förslaget. 
 

8. Nya medlemmar. Riksantikvarieämbetet har beslutat att ansluta sig till DiVA och 
avtalsskrivning pågår. Som tidigare nämnts är även Riksarkivet och Statens Geotekniska 
Institut nyligen anslutna medlemmar.  
 

9. Meddelanden i övrigt: Den IT-revision av DiVA som påbörjades i september pågår och 
kommer att slutrapporteras 31 oktober. Tas med som punkt i dagordningen till stämman. 
 

10. Nästa möte: Onsdag 15 november kl. 10.00 – 12.00 i Uppsala. Återkommer om plats. 
 


