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MINNESANTECKNINGAR 2016-11-22

BIBLIOTEKSRÅDET MÖTE 2016-11-22
Närvarande:
Anne Söderlund
Andreas Boberg
Elisabeth Uhlemann
Lena Johansson Westholm
Uwe Kjär
Nima Ghaviha
Lisa Petersen
Lina Andren
Magnus Velander
Förhinder:
Daniel Forsman
Gustav Bockgård
Kerstin Jorsäter-Blomgren
Eduardo Medina
Jeff Werner
Maja Pezoa

Ordförande, prodekanus
Ledningskansliet
IDT
EST
UKK
Doktorandrepresentant
Bibliotekschef
Adjungerad (punkt 4)
Sekreterare
Bibliotekschef, Chalmers tekniska
högskola
UKK
HVV
HVV
Professor, Stockholms universitet
Studentrepresentant

1.

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

2.

MDH:s interna kvalitetssäkringssystem (Anne)
Anne presenterade arbetet med och innehållet i förslaget till nytt
kvalitetssäkringssystem vid MDH.
Kvalitetssäkringssystem

3.

DiVA: Rapporter från användarmöte och systemägarmöte samt från
presentation i rektors ledningsgrupp 21/11. Diskussion. (Magnus, Lisa)
Lisa rapporterade från DiVA:s systemägarmöte samt den efterföljande
diskussionen i rektors ledningsgrupp. Några olika framtidsscenarier för hur
MDH ska arbeta med DiVA presenterades och diskuterades. Biblioteksrådet
underströk att det är viktigt att det arbete som nu gjorts får en fortsättning och
att frågan behöver utredas vidare.
DiVA, rapport från systemägarmöte

4.

LibGuides och bibliotekets arbete med pedagogisk webb (Lina Andrén)
Lina gick igenom bibliotekets nya pedagogiska verktyg Libguides. En diskussion
om hur detta verktyg kan användas följde.
Pedagogiska webbresurser från biblioteket

5.

Verksamhetsplanering inför 2017 (Lisa)
Lisa redogjorde kort för hur arbetet med VP17 fortskrider och vilka huvudsakliga
prioriteringar biblioteket tänker sig.
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6.

Datum för kommande möten
Tidpunkt för biblioteksrådets nästa möte fastställdes till:
9 mars 2017
kl. 12.30 – 14.45
Eskilstuna
Inget datum för vårens andra möte fastställdes. När en ny ordförande finns
utsedd kontaktar Lisa denne för att ta fram ett förslag.

7.

Övriga frågor
Lena vidarebefordrade en fråga som väckts på EST om eventuellt medlemskap i
MDPI för att därigenom få rabatter på publicering i deras OA tidskrifter.
Biblioteksrådet tar inte ställning i det specifika fallet, men anser att principfrågan
om den här typen av medlemskap är viktig. Biblioteket kommer att arbeta vidare
med frågan.
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
Lisa tackade Anne för hennes arbete som ordförande.
Minnesanteckningarna förda av Magnus Velander

