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1.  
Mötets öppnande 
Ordförande Kim Bolton öppnar mötet. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Siri Ringqvist utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista och information 
Föredragningslistan godkänns med några smärre förändringar.  
 
Rådet har fått två nya ledamöter från Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Leif Sandsjö 
och Eva-Lotta Andersson Lidén.  
Svante föredrar Karin Cardells ärenden. Svante är nu tf förvaltningschef och Katharina 
Nordling går in som tf Bibliotekschef och så kommer det också se ut i rådet. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Protokollet gås igenom och läggs sedan till handlingarna. 
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Vilka är våra förväntningar inför arbetet i Biblioteksrådet under 2020? 
Diskussion i rådet på Kim Boltons initiativ. Alla ledamöter får redogöra för sina tankar när 
det gäller den egna rollen i rådet och vilka tankar man har om kanaler för vidarerapportering 
från rådet och till rådet. 
 
Först erinras om att rådet är just ett rådgivande organ till bibliotekschefen. 
Vid organisationsförändringen blev rådet mer strategiskt och ledamöterna skulle representera 
olika roller i akademierna.  
 
Firouze Pourmand Hilmersson representerar ekonomisidan av akademin, men inte hela 
akademin. Återkopplingen är viktig men det finns inget naturligt forum för detta. Så rådet kan 
heller inte förvänta sig att hon skall vara en kanal in i Akademin. Däremot delas information 
med de närmaste kollegorna och det är gott nog. 
 
Catrin Brödje representerar främst lärarutbildningarna men även bibliotekarieutbildningen, 
den tredje sektionen, IT, är inte representerad. Det är en ledningsfråga. Hon skulle kunna delta 
på sektionsmöte för att förmedla information från rådet men det har inte blivit aktuellt än. Det 
skulle kunna vara en stående info-punkt på sektionsmötena, men det är det inte idag. 
 
Hanna Gadd, extern ledamot, har en självklar roll särskilt som hon kan jämföra med sitt eget 
arbete och egna råd. Extern ledamot kan se frågorna ur ett annat perspektiv.  
 
Siri Ringqvist, studentrepresentant, skall ha kontakt med Studentkåren men kan i praktiken 
inte representera alla studenter. Ledamoten representerar sig själv och de studentkollegor som 
hon umgås med. Som ledamot har man ändå öron för att lyssna in kommentarer.  
 
All denna kunskap är bra att ha med sig i rådet för att veta vad man kan förvänta sig av 
ledamöterna. 
 
6. 
Nya och avslutade avtal och databaser för 2020 
Martin Borg föredrar ärendet och redovisar vilka nya databasavtal som tecknats inför 2020 
och vilka avtal som har avslutats. Många av de nya avtalen innehåller klausuler om fria 
författaravgifter för att kunna publicera forskning öppet tillgängligt direkt. 
 
7. 
Ny audit: Stöd till doktorander inför publicering av avhandling 
Svante berättar att en ny audit skall genomföras efter den om fjärrlån. Det blir bibliotekets 
andra och denna skall den göras i samarbete med Kommunikationsavdelningen. Denna gång 
skall man titta på hur stödet ser ut för en doktorand innan publicering av avhandling. Det rör 
en kort men intensiv period för doktorander och rutinerna skall helst inte ställa till det för 
dem. 
 
En första workshop har hållits för att beskriva området och titta på avgränsningar. Vilka är 
involverade och vad gör man? Vilken dokumentation styr detta? Vad finns hittills på webben? 
Vilka utvecklingsområden bör vi ha?  
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Självvärderingen skall färdigställas under veckan och skickas ut till bedömargruppen. 
Gruppen gör ett platsbesök den 2 april då det blir en heldag med möten från de som 
sammanställt självvärderingen och andra personer. Bedömargruppen består av en studierektor, 
en handläggare från forskarutbildningen två nyligen disputerade, en från Högskolan i Borås 
och en från Göteborgs universitet, dessutom ingår en handläggare från Högskolan i Halmstad. 
 
8.  
Biblioteket i förhållande till högskolans mål - hur kan biblioteket stödja forskares 
hantering av forskningsdata 
Svante och Rolf Hasslöw föredrar ärendet.  
Rolf arbetar med frågor om forskningsdata på Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och 
Högskolan i Borås i en tredelad tjänst. Arbetet har bland annat inneburit att ta fram förslag 
och utkast till policy för forskningsdata.  
 
Forskningsdata är en del av vad som idag kalls open science eller öppen vetenskap. Open 
science består av flera delar bland andra open data, open source, altmetri och citizen science. 
Rektorerna på de tre lärosätena har efter hand förstått att de borde titta på open science i stort 
och inte enbart open data. Rektorn på Högskolan Väst (Martin Hellström) är huvudansvarig 
för formuleringar till en text om open science som de tre lärosätena kan stå bakom.  
 
På Högskolan i Skövde vill man till policyn bifoga ett styrdokument om hanteringen av 
forskningsdata. Bibliotekschefen där har fått i uppdrag att ta fram ett sådant och Rolf är 
delaktig i processen. Det är sedan tänkt att detta skall knytas samman med de andra 
dokumenten. Det har varit bra input från forskargruppen i Skövde, enligt Rolf. 
Förankringsarbetet är viktigt och samtidigt en utmaning. 
 
Rådet har fått sig utsänt i förväg förslaget till policy som också är det sjätte utkastet. Det är än 
så länge inte vanligt med policies för forskningsdata i Sverige. Det är vanligare i de nordiska 
grannländerna. Workshops har hållits på tre lärosäten. Många versioner har tagits fram. Ett 
problem med nuvarande dokumentet är att flera av delarna inte finns på plats ännu, 
exempelvis var dataseten skall förvaras. Det är i dagsläget en nationell fråga. Idag är det också 
många forskare som använder internationella repositorier som inte är certifierade, vilket kan 
vara problematiskt. 
 
Det har än så länge inte hörts några kritiska synpunkter på att det skapas en policy. Om det 
däremot skall skrivas riktlinjer kan det bli problematiskt och kritiserat. Office 365 
rekommenderas inte att användas till forskningsdata vilket kan få forskare att reagera. Sunet 
har nationellt fått i uppdrag att titta på tänkbara molntjänster. Vissa lärosäten skulle kunna ta 
hand om datat på egen hand. Det kan bli bekymmersamt om forskarna själva förväntas kunna 
allt om detta. Det borde vara en tjänst som högskolorna bistår med. 
 
9. 
Information om process för rekrytering av ny bibliotekschef 
Annons för rekrytering av bibliotekschef är ute sedan två veckar. Sista ansökningsdag är den 
23 februari. Därefter går man vidare med ansökningarna och tillsätter en intervjugrupp.  
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10. 
Information om arbetet rörande upphandling av ny återlämningsapparat 
Nu har arbetet med upphandling av ny återlämningsapparat kommit ganska långt. Underlaget 
gick ut i december och låg ute en bit in i januari. Ett antal leverantörer lämnade anbud. 
Anbuden analyserades och inget av anbuden diskvalificerades efter de första skallkraven. 
Platsbesök har gjorts på platser där apparater varit installerade för att testa maskinerna. 
Besöken är genomförda och nu skall ny analys göras. Under vecka 10 kommer troligen beslut 
om tilldelning kunna lämnas. 
 
11. 
Återkoppling från akademier och studentkår 
Ingenting ytterligare återkoppling utöver vad som redan sagts. 
 
12. 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäles. 
 
 
Mötet avslutas. 
 
 
Nästa möte är den 13 maj. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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