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1.

Studentrepresentant, MDH

EST (suppleant)

Välkommen, mötesformalia (Anne Söderlund)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet och dagordningen godkändes.

2.

Högskolebibliotekets verksamhetsplan och särskilda uppdrag 2016,
presentation och diskussion (Lisa, Magnus, Katarina)
Bibliotekschefen inledde med en övergripande presentation av verksamhetsplanen och
redogjorde sedan för bibliotekets speciella uppdrag för året. Magnus Velander
presenterade några utvalda punkter som Enheten för media och system ansvarar för.
Därefter gjorde Katarina Ylikiiskilä en motsvarande genomgång av några av de punkter
som faller inom ansvarsområdet för Enheten för lärande och forskarstöd.
Verksamhetsplan

3.

Öppen tillgång till forskningsdata, vad – varför – hur?
a. Rapport från utbildningsdepartementets hearing i december (Lisa, Anne)
b. Läget på MDH och tänkbara vägar framåt (Per, Mårten)
Bibliotekschefen presenterade tillsammans med ordförande innehållet i
utrikesdepartementets hearing.
Rapport från hearing om öppen tillgång till vetenskaplig information
Mårten Karlsson (arkivarie, MDH) presenterade tillsammans med Per Nyström nuläget
i fråga om arkivering och berörde tänkbara lösningar för framtida behov.
Arkivering av forskningsmaterial
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4.

Datum för kommande möten
Nästa möte: 2016-04-19 kl. 12. 30 i Västerås.
Tidpunkter för biblioteksrådets möten under höstterminen 2016 fastställdes till:
27 september
kl. 12.30 – 15.00
Eskilstuna
22 november
kl. 12.30 – 15.00
Västerås

8.

Övriga frågor
En övrig fråga väcktes – ordförande tog upp DiVA till diskussion: forskarnas syn på
DiVA, vilka för- och nackdelar som finns samt vad som skiljer DiVA från IDT:s
publiceringsdatabas. Biblioteket kommer att titta på vilka alternativ som finns och även
se över hur användningen av DiVA kan förenklas.

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Minnesanteckningar förda av
Katarina Ylikiiskilä

