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Närvarande 
Daniel Wadskog, Lovisa Österlund, Marie Stråhle, Cristian Colliander, Kristoffer Bäckström, Fredrik 
Åström och Camilla Hertil Lindelöw (antecknade). 

Dagordning 

1 Föregående mötes minnesanteckningar 

https://bibliometriforum.files.wordpress.com/2010/06/bibliometri-anteckn-20170404.pdf  

Lades till handlingarna utan kommentarer. 

2 Det nyss genomförda Metrics-seminariet  

Dagens seminarium har gått bra och den återkoppling vi fått har varit positiv. Ca 65 personer var 
anmälda, om det var ämnet som intresserade eller om det vara att inbjudan gick ut via SUHF som 
gjorde att det blev några fler vet vi inte. Administrationen via SUHF har fungerat bra. 

Genom att vi skalat upp till en dag och börjat ta betalt blir det också mer administration kring 
seminariet. Camilla stämmer av med Forum för bibliotekschefer att vi tar seminarium en gång per år 
framöver och planerar en intern dagsträff för oss själva där vi kan diskutera praxis etc under hösten. 

3 Kurs i höst 

Camilla har varit i kontakt med Gustaf Nelhans om eventuell kurs till hösten, motsvarande förra året. 
Vi kom överens om att be Forum för bibliotekschefer distribuera en minienkät från oss där vi frågar 
efter kursintresse med tre alternativ: översiktskurs, visualisering, annat (vad?) eller inte alls. 
Målsättningen är att samla in den under våren, så kan vi börja planera för hösten därefter. 

4 Nytt från SwePub 

Inget nytt. 

5 Övrigt 

5.1 Daniel kvar i gruppen 

Daniel blir kvar i gruppen även på Uppsala universitet. Han passade på att föreslå ett tema: hur 
arbetar en bibliometrisk funktion på ett flerfakultetslärosäte? 

5.2 Next generation metrics: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf  

Kan vara bra att känna till det här alternativet kring metrics som kommer från Kommissionen. 

6 Nästa möte 

Camilla startar upp en Doodle till ett höstmöte. 
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