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REFERAT fra møte i Universitetsbibliotekets styre 5. september 2018, kl. 14:00 – 

16:00. 
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Til stede fra styret: 

Oddrun Samdal, Jørgen Magnus Sejersted, Grete Rusten, Kurt Hanevik, Marthe 

Fjellestad, Ingunn Rødland, Sivert Strande Ruud, Sofie Haugan Shrivastava 

Fra UBs administrasjon: Maria-Carme Torras, Trude Færevaag, Marie Morken 

 

I Godkjenning av sakliste 

Saklisten ble godkjent.  

 

II Referat fra møte i UBs styre 4. mai 2018   

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

17 Åpen forskningsdata: UBs rolle i, og planer for å fremme, åpen vitenskap 

Seksjonssjef Karin Rydving, UB, la frem hvordan UB støtter åpen vitenskap ved 

UiB ved å utvikle og tilrettelegge for infrastruktur for åpne forskningsdata. UiBs 

retningslinjer for åpne forskningsdata er under arbeid. Styret påpekte viktighet av 

å jobbe med en god delingskultur, i tillegg til å tilby infrastruktur. UBs 

veiledningstilbud og rådgiving i datahåndteringsplaner kan være et godt bidrag til 

å skape en god kultur for deling ved UiB.   

 

18 Forslag budsjett 2019 for mediekjøp og Skeivt arkiv 

Vedtak: 

Styret merker seg at det tross realøkning i budsjettrammen for mediekjøp fortsatt 

er utfordringer med å opprettholde eksisterende tilbud på faglitteratur. Styret ser 

med bekymring på at UB ikke har midler til enkeltkjøp av bøker innenfor estimert 

budsjettramme, noe som vil påvirke samlingsutviklingen negativt, spesielt på de 

boktunge disiplinene og forskningsfelt som ikke dekkes av de e-bokpakkene vi har 

i abonnement. Videre gir høstens forhandlinger med de store leverandørene 

usikkerhet når det gjelder tilganger og prising. Styret ber universitetsledelsen 

vurdere tiltak for å kunne opprettholde tilbudet.  

 

 



19 Økonomirapport 2. tertial 2018 mediekjøp og Skeivt arkiv 

Vedtak: 

Styret tar økonomirapport 2. tertial 2018 for mediekjøp og Skeivt arkiv til 

orientering. 

 

20 Orienteringssaker 

Vedtak: 

Styret tar økonomirapport for UB første tertial 2018 for mediekjøp og skeivt arkiv til 

orientering. 

 

21  Eventuelt 

Ingen saker.    

 

22.10. 2018 

 

 

 

Oddrun Samdal 

Styreleder 


