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1.

Välkommen, mötesformalia (Magnus Wiktorsson)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet och dagordningen godkändes.
Eftersom biblioteksrådet har en ny ordförande inleddes mötet med en kort
presentationsrunda.

2.

Chalmers arbete med publiceringsstöd samt några spaningar om
forskningsbibliotekens framtid (Daniel Forsman)
Daniel beskrev vilka tankegångar Chalmers bibliotek har haft i arbetet med att
omfokusera sin verksamhet från att vara ett traditionellt forskningsbibliotek som
tillhandahåller informationsresurser till att istället kretsa kring
forskningsinformation och bli en aktiv aktör i den vetenskapliga
kommunikationen. Detta har medfört både organisatoriska förändringar på
biblioteket samt ändrat bibliotekets roll i Chalmers verksamhet. En ny
egenutvecklad publicerings-och projektdatabas är under implementering för att
stödja detta arbete.
Biblioteksrådet var mycket intresserad av Daniels tankegångar. Speciellt
Chalmers publiceringsdatabas rönte stort intresse och flera ledamöter ansåg att
den bör finnas med i den fortsatta diskussionen om högskolans användande av
DiVA.
Presentation

3.

SND – ett nationellt samarbetsprojekt för hantering av forskningsdata (Lisa
Petersen)
Lisa redogjorde för det nationella samarbetsprojekt för hantering, lagring och
tillgängliggörande av forskningsdata som SND (Svensk Nationell Datatjänst) vid
Göteborgs universitet har initierat och bjudit in landets lärosäten till. SND söker
pengar från VR för att realisera projektet och flertalet lärosäten har ställt sig
bakom ansökan och i vissa fall även gått in som medsökande. För MDH:s del har
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rektor skrivit under ett så kallat Letter of Intent där vi meddelar vår avsikt att gå
med i projektet. Ett slutgiltigt beslut om deltagande kommer att tas när eller om
SND får pengar från VR. Om vi går med i projektet åtar vi oss att upprätta en
funktion för att ge MDH:s forskare stöd i hantering av det egna forskningsdatat, t
ex när det gäller upprättande av datahanteringsplaner och metadatafrågor. Det
kan dock komma att bli en resurskrävande verksamhet. Bibliotek, IT och arkiv
behöver samarbeta i frågan.
Presentation
4.

Högskolebibliotekets VP 2017 och VB 2016 (Lisa, Magnus, Katarina)
Biblioteksrådet gavs tillfälle att kommentera bibliotekets verksamhetsplan för
2017 och verksamhetsberättelse för 2016. Biblioteksrådet framförde att de gärna
vill få löpande information om arbetet med verksamhetsplanen, både hur arbetet
utifrån årets plan fortlöper samt delta i arbetet inför kommande verksamhetsår.
Lisa svarade att tillfällen för detta kommer att ges vid kommande möten.
VP2017
VB2016

5.

Datum för kommande möten
Nästa möte: 8 juni kl. 9.15-11.30 i Västerås. (Obs! Detta möte är nu flyttat till
Eskilstuna!)
Tidpunkter för biblioteksrådets möten under hösten fastställdes till:
21 september kl. 9.15-11.30 i Eskilstuna
27 novemberkl. 9.15-11.30 i Västerås

6.

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.
Lisa avtackade Daniel Forsman för hans arbete som extern ledamot i
biblioteksrådet.
Ordförande tackade samtliga ledamöter och avslutade mötet.

Minnesanteckningarna förda av Magnus Velander

