
Minnesanteckningar från möte med 
Styrgruppen för DiVA, 2018-03-22 
 
Plats: Webbmöte via Zoom 
Tid: Kl. 8.30 – 9.30 

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

Anmält förhinder: Janet Wamby 

Anna Wennergrund deltog på punkt 3. 

Nästa möte: 26 april kl. 10.00 – 11.30 i Uppsala. 

_________________________________________________________________________________ 

Beslut att följa upp 
• David, Urban och Anna Wennergrund (KKH) arbetar klart underlaget för ny ekonomisk 

modell som skickas med kallelsen till stämman. 
• Aina och Urban arbetar vidare tillsammans med UU:s jurister för att ta fram en mall för ett 

personuppgiftsbiträdesavtal. 
• Aina arbetar vidare med texten till ett sammanhållet dokument om DiVA, styrgruppen får 

gärna skicka kommentarer och synpunkter direkt till Aina. 
• Punkter till stämman 26 april, kallelse senast 5 april. 

_________________________________________________________________________________ 

Minnesanteckningar 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Minnesanteckningar lades till handlingarna. 
 

3. Simuleringsmodell för ny ekonomisk modell (Urban och David) 
Följande tre olika modeller har gruppen presenterat och arbetat med: Ladok-inspirerad 
modell, publiceringsdriven modell och en modell som utgår från totala antalet publikationer. 
Förutsättningen är att hitta en ny finansieringsmodell som funkar för alla utan att leda till 
alltför stor spridning och eventuellt oönskade förändringar. Styrgruppen diskuterade för- och 
nackdelar med de olika modellerna. Konstaterade att det är rimligt att ha en lägsta kostnad i 
modellen. 

Modellerna är svåra att sätta sig in i som de nu är beskrivna. Styrgruppen enades om att 
presentera alla tre modellerna för stämman men på ett mer pedagogiskt sätt. Gruppen 
arbetar vidare med ett färdigt underlag till stämman. 

4. Förslag till DiVA-dokument (Aina) 



Fel version av ”ett sammanhållet dokument om DiVA” skickades med kallelsen. Den nya 
versionen skickades ut under mötet och kunde därmed inte diskuteras. Styrgruppen 
uppmanades därför att skicka kommentarer och synpunkter direkt till Aina som jobbar vidare 
med ett förslag att presentera till stämman. 

5. Kallelse och innehåll stämman 26 april kl. 13.00 – 15.00 (skickas senast 5 april). Följande 
punkter behöver tas upp till stämman: 

a. Förslag till ny ekonomisk modell 
b. Redovisning från förvaltning och kommande utveckling  
c. Förslag till sammanhållet DiVA-dokument 
d. Övriga frågor: GDPR och personbiträdesavtal samt något om IT-revisionen. 

 
Vid förra styrgruppsmötet nämndes att vi eventuellt kunde inkludera gruppdiskussioner vid 
stämmomötet. Eftersom mötet endast är ett 2-timmarsmöte och vi redan har flera större 
diskussionspunkter blir det svårt att hinna med. Bättre att frågorna på dagordningen får den 
tid de behöver.  
 

6. Nästa möte: 26 april 10.00 – 11.30 
 

7. Mötet avslutades. 
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