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1.

LKA

Välkommen, godkännande av dagordning
Då rådet har nya medlemmar började mötet med att alla ledamöter presenterade sig.

2.

Föregående mötesprotokoll
Anteckningarna från föregående möte hade inte skickats ut i förväg utan delades ut
under mötet. De kommer att tas upp för godkännande under kommande möte.

3.

VP2019 – kort presentation av den fastställda verksamhetsplanen (Lisa)
Lisa presenterade huvuddragen i verksamhetsplanen samt återkopplade även kring
VB18.
Lisa tog även upp biblioteksrådets position nu när biblioteket blivit en del av
förvaltningen. Elisabeth tog upp att införandet av kollegierna kan påverka
biblioteksrådets sammansättning. Åtminstone behöver ordförandeposten klargöras.
Lisa tar upp frågan med rektor och förvaltningschef.

4.

Presentation av förslaget till uppdaterad publikationspolicy (Lisa)
Lisa presenterade förslaget till uppdaterad publikationspolicy.

5.

Information om arbetet med rektors särskilda OA-medel (Tord och Anna)
Tord Heljeberg och Anna Roos gav en presentation av bibliotekets arbete med att
hantera och sprida information om de av rektor särskilt avsatta medlen för Open
Access-publicering.
Länk till presentation

6.

Rapporter:

7.

Rapport från Bibsams styrgrupp inklusive läget gällande Elsevier (Lisa)
Lisa återrapporterade från Bibsams styrgrupp. Biblioteksrådet diskuterade speciellt
frågan om fördelningen av kostnaderna för publiceringsavgifterna som bakas in i de
nya tidskriftsavtalen. En samstämmig åsikt var att de mindre lärosätena får ta en
oproportionerligt stor andel av dessa.

8.

Lägesrapport Swepub (Lisa)
Lisa rapporterade från Swepubs användardag. Flera aktörer har börjat använda data
från Swepub, bl. a. UKÄ och Vetenskapsrådet. Det har därför blivit allt viktigare att
det data som levereras från lärosätena till Swepub är korrekt. Swepub fyller en lucka
då det är den enda databas som ger en samlad bild av svensk forskningspublicering.
Länk till presentationer från Swepubs användardag

9.

Ny enhetschef för Lärande och forskarstöd
Lisa rapporterade att rekryteringen av ny enhetschef är avslutad genom
internrekrytering. Helena Aspernäs tillträder 1 april.

10.

Datum för kommande möten
25 april i Västerås kl. 9.15–11:30
3 oktober i Eskilstuna 9.15–11:30
5 december i Västerås 9.15–11:30

11.

Övriga frågor
Två övriga frågor anmäldes, båda från EST. Den ena rörde otydligheter i
instruktionerna till registreringen av studentarbeten i DiVA. Biblioteket kommer att
åtgärda dessa.
Den andra rörde tillgången till kursböcker som e-böcker. Magnus informerade kring
detta och att det i stora stycken är en upphovsrättsfråga vilka böcker biblioteket kan
erbjuda i e-boksformat.

