Datum/Date
2017-06-07

Dnr/Ref.no.
6.3-2017-264

Gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga
publikationer.
Mötesanteckningar 2017-05-31
Tid:

Onsdagen den 31 maj 2017, kl. 13.00 - 15.00

Plats:

Kungliga biblioteket, Humlegården,
Tranströmerrummet

Närvarande:

Astrid Söderbergh Widding (ord.),
Stockholm universitet, Annalena Cronemo,
Vitterhetsakademin, Jonas Gilbert,
Södertörns högskola, Jens Hjerling-Leffler,
Sveriges unga akademi, Ericka Johnson,
Sveriges unga akademi, Britta Lövgren,
Riksbankens jubileumsfond, Lisbeth
Söderqvist, Vetenskapsrådet, Wilhelm
Widmark, Stockholms universitet, Beate
Eellend (sekr.), Kungliga biblioteket,

Anmält förhinder:

Mats Viberg, Chalmers (deltog via Skype
under punkt 3)

1. Mötet öppnas och dagordning fastställs
Ordföranden öppnar mötet och dagordningen fastställs.
2. Mötesanteckningar från 170327
Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.
3. Diskussion och prioritering av inkomna förslag på deltagare
i utredningsgrupperna
Gruppen diskuterade de inkomna förslagen och enades om vilka
personer som ska få förfrågan att medverka i de olika utredningarna.
ASW, WW och BE fick i uppdrag att gemensamt komma fram till
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representanter där gruppen på grund av tidsbrist under mötet inte
nådde konsensus. Behovet av utbyte mellan de olika
utredningsgruppernas arbete betonades.
4. Planera datum och innehåll för kick-off för
utredningsarbetet, hösten 2017
BE tar kontakt med ASW för att finna lämpligt datum. Meddelar
därefter gruppen för öppen tillgång.
5. Rapport från workshopen kring open access och humaniora
BE och BL rapporterade från den genomförda workshopen 12 maj
på temat open access och humaniora som arrangerades 12 maj av
Riksbankens jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Vid
workshopen deltog representanter från Vetenskapsrådet,
Riksbankens jubileumsfond, Kungliga vetenskapsakademien,
Vitterhetsakademien samt Kungliga biblioteket. Under workshopen
presenterade BE norska, finska och tyska modeller för att stödja
omvandlingen av nationella vetenskapliga tidskrifter till open
access. Dessutom var Saskia de Vries inbjuden att presentera
internationella initiativ.
6. Information om planerade aktiviteter utöver utredningarna
BE presenterar planerade aktiviteter med olika aktörsgrupper inom
olika fält inom ramen för samordningsuppdraget, förutom
utredningsarbetet. Dessa fält är medicin, hälsa och sjukvård,
offentlig sektor, näringsliv och industri samt humaniora och
samhällsvetenskap.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor
8. Kommande möten
6 september kl 14-16
28 november kl 14-16.30
9. Mötet avslutas

