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Ärende
Beslut
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bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, punkt 43
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protokollförare
ekonom, Universitetsbiblioteket, punkt 40
stf. universitetsbibliotekarie, Lunds universitet
bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, punkt 42

Bilagor
Föredragande

Öppnande av sammanträdet
Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.
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Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.
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Utseende av justeringsperson
Styrelsen beslutar utse Jack Senften att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
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Föregående mötesprotokoll
PM 2017-05-22, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 37]
Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2017-05-22 till handlingarna.
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Meddelanden
Verksamhetsberättelsen för LUB 2016 delas ut. En engelsk översättning
kommer inom kort att tryckas upp i ett mindre antal exemplar.
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Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
PM september 2017, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
[Bilaga 39]
Föredragande: Jette Guldborg Petersen
Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.
Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.
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Information om uppföljning av kvartal 2 och prognos helår 2017
PM 2017-09-25 Utfall kvartal 2 samt prognos för helår 2017 UB
[Bilaga 40]
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Föredragande: Jenny Lövdahl
Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen: E-media
(inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet.
Kort diskussion om utnyttjandet av publiceringsfonden, som främst nyttjas av
Medicinska fakultetens forskare. Ordföranden konstaterar att budgeten är under
kontroll.
Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljning kvartal 2 och prognos för helår 2017
till handlingarna.
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Uppföljning verksamhetsplan för UB och LUB 2017
[Bilaga 41a och 41b]
Föredragande: Eva Nylander
Eva Nylander kommenterar kortfattat sammanställningarna. Som svar på en
fråga förtydligas att kommentaren "pågår" betyder att aktiviteten beräknas att
avslutas före årets slut. Det konstateras att planerna blir allt bättre men att nästa
års verksamhetsplaner kommer att vara än mer återhållna.
Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljningen av verksamhetsplanerna för UB
och LUB 2017 till handlingarna.
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Byte av bibliotekssystem – presentation av Koha
Föredragande: Martin Persson
Styrelsen får en presentation av Koha, som är det open source-system som
Lunds universitets bibliotek har valt som nytt bibliotekssystem. Martin Persson
förklarar vad det innebär att en programvara är fri, hur utvecklingen inom fri
programvara fungerar och relationen till bl.a. open access-frågan. Flera större
universitetsbibliotek har eller kommer att liksom Lunds biblioteksnätverk gå
över till systemet.
På frågan om kostnaden för att själv delta i utvecklingen av systemet
kommenteras att man räknar med att kostnaden blir lägre än om man skulle ha
köpt ett kommersiellt system, bl.a. eftersom UB har rätt teknisk kompetens. Det
finns få kommersiella system på marknaden som skulle kunna vara aktuella,
och det kan vara svårt att få gehör för önskemål om förändringar i kommersiellt
driftade system.
IT-säkerheten och påverkan av systembyte kommenteras. Persondata lagras
lokalt och kan ej spridas och man gör allt för att bytet av system ska gå så
smärtfritt som möjligt.
Ordföranden tackar för en intressant presentation.
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Tillgänglighet och likabehandlingsarbete inom LUB
[Bilaga 43]
Sida

3 av 6

Föredragande: Åsa Forsberg
Åsa Forsberg, samordnare inom likabehandlingsområdet inom LUB,
presenterar hur man inom nätverket arbetar för att LU:s studenter med olika
slags funktionsvariationer ska få möjlighet att studera på samma villkor som
övriga studenter. Det betonas att det handlar om att plocka bort hinder för dessa
studenter, inte att de ska få fördelar i förhållande till andra studenter.
Det konstateras att ansvarsfrågan inom området på LU inte är definierad, vilket
bl.a. erfarenheterna av införskaffandet av LU-licensen på talsyntesprogrammet
TorTalk vittnar om.
På frågan om på vilket sätt Biblioteksstyrelsen skulle kunna vara ett stöd i
bibliotekens arbete inom likabehandlingsområdet konstateras att ansvaret för
dessa frågor bör ligga på fakulteterna men att styrelsen kan verka för att
bibliotekens engagemang i frågan diskuteras på den nivå där den hör hemma,
t.ex. Utbildningsnämnden.
Ordföranden tackar för en intressant presentation.
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Ny strategisk plan för LUB – förarbete
Föredragande: Jette Guldborg Petersen
En grov tidsplan för arbetet med en ny strategisk plan för LUB presenteras:
LUB:s ledningsgrupp diskuterar riktlinjer på internatet i oktober; BS beslutar
om riktlinjer på decembermötet, en halv/heldag hålls i februari/mars (med
fördel i samband med möte i styrelsen), dit den nya styrelsen, LU:s ledning och
alla LUB:s medarbetare bjuds in; beslut om ny strategisk plan för LUB tas på
styrelsens möte i maj alt. september.
I det kommande arbetet med en ny strategisk plan för LUB är det väsentligt att
styrelsen dels påminner sig om att man är styrelse inte enbart för UB utan för
hela nätverket och därmed ska se till helheten av biblioteksverksamheten vid
LU, dels att man tar i beaktande den breda kompetens som LUB:s medarbetare
besitter och inte fastnar i en mer traditionell bild av vad ett bibliotek är.
Det konstateras att det i LU:s nya strategiska plan, som LUB:s nya plan ska
förhålla sig till, finns en rad områden som involverar biblioteken och det kan
vara lämpligt att i LUB:s plan använda likartade formuleringar för att visa på
den starka anknytningen.
Ordföranden konstaterar att styrelsen är positiv till universitetsbibliotekariens
förslag och till att den nuvarande, förlängda planen, gäller tills det finns beslut
om en ny plan.
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Studieplatser och datorer inom LUB – rapport
[Bilaga 43]
Föredragande: Lena Landgren
I rapporten redogörs för tillgången till arbetsplatser och datorer inom LUBbiblioteken i syfte att få en överblick inom ramen för det arbete som gjorts vad
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gäller gemensam servicenivå inom LUB-biblioteken. Kommentarer kring
studentkårernas studiearbetsplatsrapport Vart ska vi få plats ingår också i
rapporten.
Diskussion. Det konstateras att man inte bör se enbart till behoven hos den egna
fakultetens studenter utan till hela studentpopulationen när det gäller
lärandemiljöer vid LU. Styrelsen får intressant input från Blekinge Tekniska
Högskola om hur man arbetar med lärandemiljön där enligt företeelsen bring
your own device och hur den påverkar tillhandahållandet av datorer kontra
tekniskt stöd. Det konstateras att den aktuella rapporten tillsammans med
studentkårernas kan läsas tillsammans och användas i samtal med universitetet
om utveckling av lärandemiljöer.
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Bordet runt
Fakultetsrepresentanterna hade i förväg ombetts att till punkten Bordet runt ta
med sig information om vad som diskuteras inom respektive
biblioteksnämnd/motsvarande.
Saco: Flera bibliotek har börjat med lönesättande samtal.
S: Man har gjort en nystart av projektet kring nya lokaler, i vilket biblioteket
ingår. Det faktum att delar av USV kommer att inkorporeras i fakulteten kan få
betydelse för biblioteken. Arbetet inom forskningsdataområdet fortsätter och
man diskuterar projekt kring kortsiktigt bevarande av forskningsdata
tillsammans med Medicinska fakulteten.
LUS: Verksamhetsplanen för nästa år håller på att konkretiseras och man
arbetar bl.a. med ett ställningstagande som rör e-lärande.
K: Man arbetar vidare med Lucris och diskuterar hur konstnärlig forskningsdata
kan dokumenteras. Man planerar för meröppet i Musikhögskolans bibliotek och
gläds även över en utökad tjänst på biblioteket.
HT: HT-biblioteken firar 10 år vilket uppmärksammas på olika sätt.
Biblioteksstödet till den nya Institutionen för utbildningsvetenskap har gått in i
en ny fas. Fakulteten arbetar vidare med Open Monograph Press.
LTH: Ökade kostnader för e-media engagerar. Förändringar har gjorts på
Studiecentrum, som bl.a. har börjat låna ut kurslitteratur.
Fakultetsbibliotekarien deltar i möten med fakultetens ledningsgrupp var 3:e
vecka.
N: Två strategiska frågor är aktuella, dels vilken data man ska basera beslut om
uppsägningar och/eller nyprenumerationer på vad gäller e-media och man
arbetar därför med att hitta lämplig användarstatistik, dels hur man ska kunna
göra e-böcker bättre sökbara genom bra katalogisering.
M: Biblioteket är inte representerat i något ledningsorgan inom fakulteten,
vilket den nya fakultetsledningen kommer att informeras om. En ändrad
finansiering av biblioteken innebär att biblioteken framöver kommer att ge viss
basservice, annan service kommer att kosta. Man vet ännu inte vilka
konsekvenser detta kommer att få.
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Övriga frågor
Gudrun Edgren meddelar att hon p.g.a. pension senare i höst slutar i styrelsen.
Ordf. tackar för ett gott samarbete.
Ordföranden påminner om datum för nästa styrelsemöte, måndagen den 4
december kl. 12-16 inkl. lunch.
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Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Olov Sterner

Jack Senften
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