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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola - minnesanteckningar
2018-11-29 kl. 09:15-11.30
Mälardalens högskola, bibliotekets konferensrum, Västerås

Närvarande:
Elisabeth Uhlemann
Lisa Petersen
Jonas Gilbert
Rose-Marie Johansson-Pajala
Stefan Löfgren
Andreas Boberg
Mahsa Daraei
Katarina Ylikiiskilä
Magnus Velander

Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning
Bibliotekschef
Bibliotekschef, Södertörns högskola
HVV
IDT
LKA
Doktorandrepresentant
Enhetschef biblioteket
Enhetschef biblioteket, sekreterare

Frånvarande:
Gustav Bockgård
Lena Johansson Westholm
1.

UKK
EST

Välkommen, godkännande av dagordning (Elisabeth)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. Dagordningen godkändes.

2.

Föregående mötesprotokoll
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

3.

Plagiat – presentation av vad biblioteket har gjort under året (Helena
Aspernäs)
Helena presenterade bibliotekets arbete mot fusk och plagiat, framförallt arbetet med att
ta fram en guide kring plagiering. Biblioteksrådet framförde några förslag, t.ex. att
överväga att arbeta för att få direktlänkar från Canvas till guiden. Arbetet borde även
synliggöras i organisationen, t.ex. presenteras på ett L-gruppsmöte.
Länk till presentationen

4.

VP2019 – presentation och diskussion (Lisa, Magnus, Katarina)
De planerade huvudpunkterna i Högskolebibliotekets verksamhetsplan presenterades.

5.

Rapporter:
a. Publiceringspolicyn (Lisa)
Arbetet med förslag till ny publiceringspolicy kommer trots vissa förseningar att
slutföras under verksamhetsåret. Elisabet önskade att förslaget presenteras på ett av
fakultetsnämndens möten.

b. Synliggörande av MDH:s forskning (Magnus)
En modell för att i biblioteket presentera högskolans forskning har tagits fram med
inspiration från Malmö universitetsbibliotek. Arbetet med presentationerna påbörjas
under 2019. Kommentarer från biblioteksrådet relaterat till det arbetet var att
spikningen av avhandlingar idag är lite undanskymt, tankar framfördes om att eventuellt
överväga att flytta in spikningen i biblioteket.
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c. Arbetet med ny infopunkt (Katarina/Lisa)
Arkitektbyrån AIX arbetar med att ta fram ett förslag på förändring av bibliotekets
informationspunkter, förslaget beräknas presenteras under våren 2019.

d. Get it now – visning av ny funktion för snabb åtkomst till artiklar (Magnus)
Respons från biblioteksrådet var att det är en värdefull funktion för att komma åt
artiklar från Elsevier men reagerade på de höga kostnaderna. Att beställningarna är
förenade med kostnader för högskolan behöver synliggöras i beställningsformuläret.
6.

MER21 (Elisabeth)
Planeringen för kommande forskningsutvärdering är inledd och Elisabeth uppmanade
biblioteket att om det finns förslag på relevanta indikatorer så bör de framföras.

7.

Datum för kommande möten
14 februari i Eskilstuna kl. 9.20
25 april i Västerås kl. 9.15

