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PROTOKOLL 

BIOLOGIBIBLIOTEKETS 

STYRGRUPP 

Biologiska institutionen 

Datum 2020-02-11 

Protokoll Biologibibliotekets styrgrupp 

Närvaro 

Närvarande ledmöter 

Jan-Åke Nilsson ordförande, Jep Agrell lärare, Magne Friberg 

lärare, Pål Axel Olsson lärare, Lars Råberg lärare, Torbjörn 

Säll lärare, Johan Kjellberg Jensen doktorand, Anton 

Andersson-Strand studerande representant, Frida Rosengren 

bibliotekarie, Anja Ödman bibliotekarie, Kristina Holmin 

Verdozzi fakultetsbibliotekarie 

Frånvarande ledamöter 

Johanna Stedt doktorand, Robin Åström studerande representant 

§ 1 Justeringsperson 

 Som protokollsjusterare utsågs Magne Friberg. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll från den 7/10 2019 (nr 
39) 

Punkt 4 Budget 2020 prel.: Fakultetsanslag för 2020 blev något 

högre än förväntat. 

§ 3. Bokslut 2019 

Frida Rosengren redogjorde för 2019 års bokslut. Bokslutet visar 

inte på några större avvikelser från vad som budgeterats för 

2019. Totalt gick biblioteket plus med drygt 50 tkr. Kostnaden 

för tryckta tidskrifter blev något högre än förväntat, men då allt 

fler tidskrifter går över till att vara elektroniska lämnades denna 

post oförändrad i budgeten för 2020. Bokslutet för 2019 

fastställs av styrgruppen [Bil.1]. 
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§ 4 Information från Biologibiblioteket (Frida 

Rosengren) 

• Frida informerar om att hon nu tagit över som 

verksamhetsansvarig för Biologibiblioteket sedan Åse 

Paulsson gått i pension 31 januari 2020.  

• Biologibiblioteket har under det gångna året fått ett större 

antal förfrågningar gällande bibliometri än tidigare. 

Biblioteken vid LU har även fått ett nytt uppdrag i form 

av rådgivning till forskare i samband med datahantering 

och datahanteringsplaner, ett behov som förväntas öka de 

kommande åren. Biologibiblioteket har den kompetens 

som behövs för att ta sig an denna typ av uppgifter, men 

behöver framförhållning för att kunna samordna dessa 

uppdrag med den löpande verksamheten. 

• Det gemensamma statistikprojektet mellan N och LTH 

fortsätter under våren och kommer att avrapporteras i 

mars 2020. 

• En bokhylla i Sjön (rummet mittemot biblioteket med 

läsplatser och tidskrifter) har flyttats ut för att ge plats åt 

ca fem stationära studentdatorer eftersom den tidigare 

datorsalen kommer att göras om till utrymme för 

mastersstudenterna. 

• Biblioteket har kompetens att utöka servicen till 

Miljövetenskap/CEC, men frågor kring finansieringen 

från Biologiska institutionen respektive CEC behöver 

först redas ut institutionerna emellan.  

• Biblioteket önskar köpa in en ny lånedisk som är höj- och 

sänkbar och har begärt in offerter från två olika 

leverantörer. Frida flaggar för att utläggen för drift under 

2020 därför kan komma att överskrida budgeten. Inköpet 

godkändes och frågan behöver inte tas upp på nytt för 

beslut i Biologibibliotekets styrgrupp såvida beloppet inte 

överskrider dubbla driftsbudgeten för 2020. 
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§ 5 Information från biblioteksverksamheten på 
fakultets- och universitetsnivå (Kristina Holmin 
Verdozzi) 

• Universitetsbiblioteket har äskat om utökade medel för e-

medier i sin budget för 2020 för att täcka den ökade 

kostnad som uppstått i och med de nya offsetavtal som 

tecknats med olika förlag. De flesta avtal är nu klara, men 

ett nytt avtal med Brill kommer att tecknas för år 2021 

som innebär en ökad kostnad på 30% mot tidigare avtal. 

Beslut om medelsfördelning tas av Biblioteksstyrelsen 

den 17 februari. 

• Universitetsbiblioteket kommer att använda det 

myndighetskapital som uppstått genom uteblivna 

Elsevieravtal under åren 2018 och 2019 till att utöka 

stödet till OA-publicering under åren 2020-2022 och man 

kommer även under dessa år att täcka 100% av 

publiceringsavgiften. Publiceringsfonden på 1 250 tkr 

utökas med 2 mkr för åren 2020-2021 och med 1 mkr för 

år 2022. Man har även skapat en fond för OA publicering 

av böcker (Bokfonden) med en budget på 4 mkr för åren 

2020-2021 och 3 mkr för år 2022. 

• Biblioteken vid Lunds universitet håller gemensamt på att 

ta fram moduler till Canvas. Biblioteken har ofta hand om 

moment i kurser gällande källkritik, informationssökning 

och referenshantering. De gemensamma modulerna 

kommer att göras tillgängliga i Canvas Commons och kan 

hämtas in i kurser av kursansvarig eller undervisande 

bibliotekarie. Modulerna kan sedan bearbetas och 

anpassas efter ämne vid behov. 

• Databehandling: Den fakultetsgemensamma kurs om 

databehandling för doktorander som gavs förra hösten 

kommer att ges även detta år med start i april. Kristina 

meddelade vidare att fakultetsarkivarien har fått i uppdrag 

att ta fram riktlinjer för arkivering av forskningsdata. Det 

pågår även ett universitetsövergripande arbete kring 

datahantering och datahanteringsplaner, där man bland 

annat håller på att ta fram ett verktyg för skapandet av 
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databehandlingsplaner (DMPRoadmap). Lanseringsdatum 

för DMPRoadmap är satt till den 24 februari 2020. 

• Utredningen av biblioteksverksamheten vid 

Naturvetenskapliga fakulteten fortgår. Den enkäten om 

biblioteksverksamheten som skickats ut till våra 

användare hade en svarsfrekvens på ca 25%. Utredningen 

slutrapporteras den 31 mars 2020. 

§ 6 Övriga frågor 

• Frida Rosengren informerar om att Biologibiblioteket gått 

över till att rekommendera APA (7th edition) som 

referensstil för studenter vid Biologiska institutionen. 

Biblioteket har också tagit fram en ny guide för 

referenshantering enligt APA 7th edition som finns 

tillgänglig på hemsidan. 

• Johanna Stedt går på föräldraledighet och tar då paus från 

sitt uppdrag som doktorandkårens suppleant i 

Biologibibliotekets styrgrupp. 

§ 7. Nästa möte 

Nästa planerade möte (budgetmöte) kommer att äga rum under 

hösten 2020. Vid behov kan det kallas till ett extramöte innan 

dess. 

Vid protkollet 

Anja Ödman 

Justeras 

Magne Friberg 

Jan-Åke Nilsson, ordförande 
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