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Kristina Arnebrant (bibl.)
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1. Som protokollsjusterare utsågs Jep Agrell.
2. Ny doktorandrepresentant till styrgruppen, Caroline Björnerås.
3. Föregående protokoll (26/2-2015) lades till handlingarna.
4. ÅP redogjorde för 2016 års budget. Bibliotekets kostnader för både tryckta och
elektroniska medier ökade dramatiskt under 2015, beroende på den höga dollarkursen.
På grund av detta har ackvisitionsbudgeten för 2016 ökats med 110.000 SEK. Nytt för
året är att fakulteten ökat sitt friköp till Biologibiblioteket, förutom 10% som bitr.
fakultetsbibliotekarie är Åse fr.o.m. 2016 friköpt med ytterligare 30% för att hantera
fakultetens eMedia. Nytt inför 2016 är att biblioteket önskar rekrytera en forskare till
biblioteket på 40%, med finansiering tänkt att vara delad mellan biblioteket (20%) och
institutionen (20%).
Vid diskussionen kring att rekrytera en forskare på 40% till biblioteket framkom att
institutionens behov av olika typer av forskarstöd kommer att öka. OA blir mer och
mer invecklat och finansiärernas ökade krav på OA publicering leder till att förlagen
ändrar sina regler. Det dyker också upp fler frågor kring bl.a. upphovsrätt och olika
typer av CC-licenser. Öppen tillgång till forskningsdata diskuteras alltmer, en
hantering som (delvis) kommer att läggas på biblioteken. LU håller på att införa ett
nytt system, LUCRIS, för forskningsinformation. Forskarnas publikationer ska göras
synliga i detta nya system som ersätter LUP. Kvalitetsgranskningen kommer att ligga
kvar på biblioteken och generera mer arbete. Biblioteksundervisningen kommer att
ändras så att den dels blir mer likvärdig mellan molekylärbiolog- resp.
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biologiutbildningen, men också så att det kommer att finnas en tydlig progression.
Detta kommer att leda till mer undervisning. Allt detta sammantaget innebär att
biblioteket behöver förstärkning på personalsidan och behovet är en person med
forskningserfarenhet. Samtliga ledamöter i styrgruppen ansåg att det var ett
välmotiverat och bra förslag att knyta en forskare på 40% till biblioteket.
Budget för 2016 godkändes. [Bil.1]
5. Information
KA informerade om två seminarier. Maria Johnsson kommer att hålla ett
forskarseminarium om datalagring 25 november 2015. ÅP och KA kommer att hålla
ett SACT-seminarium om e-resurser den 28/1 2016.
JÅN informerade att för de tre bibliotek som är delade mellan LTH och N-fakulteten
kommer ansvaret för Matematikbiblioteket att övergå till LTH, medan N-fakulteten
ansvarar för Kemibiblioteket och Fysik- och astronomibiblioteket.
JÅN informerade kort om det senaste biblioteksstyrelsemötet och då framför allt om
diskussionerna om vad myndighetskapitalet kommer att användas till.
6. Mötet avslutades. Nästa möte kommer att hållas i slutet av februari 2016 och kommer
att behandla bokslutet för 2015 samt eMediastatistik.
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Kristina Arnebrant

justerat:

Jep Agrell
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Bil.1

Budget Biologibiblioteket 2016
Kostnader
Bibliotekarie 80% (fr.o.m. mars 2016) (ÅP)
Bibliotekarie (75%) o (87,5%) (KA) (inkl. 10% reception)
Bibliotekarie 50% (JJ)
Ämnesspecialist 50% (BE)
Biblioteksassistent 30% (SS)
Ekonomiadministratör 5% (SR)
Forskare 20% (NN)
SA tjänster:
Drift
Ackvisition (böcker tryckta)
Ackvisition (eBöcker)
Ackvisition (tidskrifter tryckta)
Ackvisition (eTidskrifter)
Fjärrlån

Total kostnad

335 000 kostnad efter 40% friköp från Nfak
518 000 (6 mån) 75% och (6 mån) 87,5%
294 000 kostnad efter 50% friköp från Nfak
300 500
156 200
18 000
180 000

1 801 700
100 000
50 000 ca. 50 % av kostnaderna är kurs-REF
300 000
100 000
500 000
950 000
30 000

2 881 700
Inkomster

N-fak
N-fak friköp (ÅP) 10%+30%
Ersättning för fakultetstyrelsen
CEC ackvisition av eResurser
Fjärrlån

Total inkomst
Kostnad
Inkomst
Kostnad för Biologiska inst.

1 724 000 ökat med 64.000:- jmf 2015
x309000
30 000 utbetalning till inst
90 000
15 000

1 859 000
2 881 700
-1 859 000
1 022 700

minskat med 114.300 jmf 2015 (1.137.000)

