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1.  
Mötets öppnande 
Karin Cardell öppnar mötet och meddelar att hon måste avvika 11.00 från mötet. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Catrine Brödje utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes i befintligt skick. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Svante kommenterar punkt 9 angående organisationsjustering. Rekrytering av biträdande 
bibliotekschef avbröts på grund av svårigheter att få en kandidat som uppfyllde 
anställningskraven. Det gör att justeringen av organisationen skjuts på framtiden och arbetet 
fortsätter som förut i nuvarande organisation. 
 
Protokollet lägges till handlingarna. 
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5 
Erfarenheter från Projekt gällande forskningsdata  
Signe Wulund, bibliotekarie, är inbjuden att föredra ärendet. Projektet har berört hur 
forskningsdata skall hanteras på högskolan. Sedan en tid tillbaka finns en s.k DAU (data 
access unit) inrättad på högskolan. Den är till för att stödja forskare när det gäller 
tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. I denna DAU sitter många olika experter 
från högskolan, bibliotekarier, jurister, IT-experter och andra. Det är dock ingen egen enhet. 
 
Forskningsdata skall vara så öppen som möjligt och så skyddade som nödvändigt. 
 
I det här pilotprojektet har en forskare deltagit som just genomfört en studie. Forskaren fick 
möjlighet att beskriva och lägga upp sin data i ett webbformulär framtaget av SND (Svensk 
nationell datatjänst). En representant från SND var också närvarande under projektets gång.  
 
Projektet gav viktiga lärdomar. De olika yrkeskategorierna i DAU hade mycket att lära av 
varandra. Det framgick bland annat att expertis behövs för att kunna leverera rätt data och 
benämna den på ett adekvat sätt. Praxis behöver utvecklas för att veta vad som skall läggas ut 
och vad som inte skall läggas ut. 
 
Det är viktigt att utbilda doktorander i hanteringen av forskningsdata och hur man lägger upp 
en datahanteringsplan. Signe meddelar att hon gärna kommer ut till akademierna och talar 
med forskargrupper om detta. 
 
6. 
Nuläget angående avtalsfrågor Media och OA-fond 
Martin Borg föredrar ärendet. Martin redogör för status i de pågående nationella 
förhandlingarna med förlagen Wiley och Elsevier. Ännu inget avtal med någon av dem. 
 
Ett nytt erbjudande om Springer Nature fully OA har publicerats nyligen. Ett avtal som 
innebär möjlighet för forskare att publicera artiklar fritt efter att biblioteket betalt en årlig 
avgift. Det gäller tidskrifter som hittills inte ingått i något av Bibsams avtal. För att avtal skall 
bli av krävs att de institutioner i Sverige som publicerar 90 % av de svenska artiklarna i dessa 
tidskrifter går med. Här ingår bland annat BMC och Nature Research. 
 
Svante berättar att den OA-fond som biblioteket tidigare haft nu är stängd. Totalt 16 
artiklar/böcker beviljades medel. 
 
Martin presenterar rapporten: Utgifter för vetenskaplig publicering : universitet och högskolor 
2017 utgiven av Kungliga biblioteket 2019. 
 
7. 
Biblioteket i förhållande till högskolans mål - hur kan biblioteket hjälpa högskolan att 
nå fram till målen? 
 
Svante föredrar ärendet. Vid förra mötet när rektor Mats Tinnsten deltog togs det upp ett 
önskemål om att mer strategiska diskussioner skulle ske i rådet. Svante hade tänkt att en 
gruppdiskussion skulle kunna vidta. Men eftersom så få ledamöter kunde delta på dagen möte 
skjuts frågan fram till hösten istället.  

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/totala-kostnader-for-vetenskaplig-publicering.html
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8. 
Återkoppling från akademier och studentkår 
En viss oro kan skönjas i organisationen när högskolans ekonomi är ansträngd.  
 
9. 
Övriga frågor 
Svante meddelar att bibliotekets fjärrlån kommer att vara föremål för en kvalitetsutvärdering, 
en audit, på bibliotekets initiativ. En bedömargrupp bestående av personer från Jönköping 
University och Linnéuniversitetet samt interna representanter kommer att delta. Först gör 
biblioteket en självvärdering som skickas till bedömargruppen som sedan gör ett besök på 
biblioteket under vecka 40. Utvärderingen skall sedan utmynna i en skriftlig rapport. 
 
Christina Larsson går i pension fredag 24 maj. Hon har arbetat 46 år på Högskolan i Borås, 
sedan 1972. Hon har under en period varit sekreterare i biblioteksrådet.  
 
 
Nästa möte 17 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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