
Årsmötesprotokoll för EBSCO Systems Swedish User Group 2022 

Plats: digitalt årsmöte via Zoom. 

Tidpunkt: 2022-04-27 klockan 09:00. 

1. Mötets öppnande:

Användargruppens ordförande Cilla Öhnfeldt, Stockholms universitetsbibliotek, hälsade
deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer:

A mötesordförande: Mötet beslutade att utse Cilla Öhnfeldt till mötesordförande.
B mötessekreterare: Mötet beslutade att utse Eva Sejmyr, Linköpings universitetsbibliotek,
till mötessekreterare.
C två justeringspersoner tillika rösträknare: Mötet beslutade att utse Fredrik Atterheim,
Högskolan Väst och Karin Meyer Lunden, Högskolan i Gävle, till justeringspersoner tillika
rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd:

30 personer deltog i årsmötet. Ordförande föreslog att deltagarna skulle ange namn och
organisationstillhörighet i möteschatten för att på så sätt skapa en röstlängd. Mötet
beslutade att röstlängd sammanställd enligt förslag skulle användas. Se bilaga 1.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande:

Ordförande informerade om att kallelse till årsmöte och handlingar skickats ut på gruppens
e-postlista 2022-02-21 respektive 2022-04-11. Mötet beslutade godkända mötets behöriga
utlysande.

5. Fastställande av föredragningslista:

Ordförande visade föredragningslista och efterfrågade tillägg. Inga tillägg inkom och mötet
beslutade fastställa föredragningslistan.

6. Föredragning av framlagda berättelser för föregående verksamhetsår:

Ordförande genomförde en genomgång av Verksamhetsberättelsen för 2021. Se bilaga 2.
Mötet beslutade att verksamhetsberättelsen skulle läggas till handlingarna.

7. Beslut om ansvarsfrihet:

Ordförande frågade om mötet kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutade bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan:

Ordförande föreslog att mötet skulle ge den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en
verksamhetsplan för 2022. Mötet beslutade enligt förslag.



9. Behandling av propositioner från styrelsen:

Inga propositioner hade inkommit.

10. Behandling av motioner från medlemmar:

Inga motioner hade inkommit.

11. Val av styrelse enligt§ 6.1:

Valberedningen föreslog omval av styrelsen väljs enligt bilaga 3.
Ordförande, Cilla Öhnfeldt Stockholms universitetsbibliotek, kommer att byta arbetsplats
under året. Styrelsen föreslås utse en ny ordförande. Ny ledamot rekryteras från SUB i
samband med att Cilla Öhnfeldt lämnar. Mötet beslutade enligt förslag.

12. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande:

Ordförande föreslog omval av sittande valberedning, dvs. Fredrik Atterheim, Högskolan Väst
och Karin Meyer Lunden, Högskolan i Gävle med Karin som ordförande. Mötet beslutade
enligt förslag.

13. Aktuella uppdrag till styrelsen:

Möte beslutade att ge den kommande styrelsen i uppdrag att fram en verksamhetsplan för
2022. Inga ytterligare uppdrag inkom under mötet. Ordförande tipsade om att det går
utmärkt att framföra förslag under dagen eller löpande under året.

14. Eventuella övriga ärenden:

Inga övriga ärenden inkom under mötet.

15. Mötets avslutning:

Ordförande avtackades och tackade mötesdeltagarna för visat intresse samt avslutade
mötet.

27 april 2022 
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Cilla Öhnfeldt, mötesordförande Eva Sejmyr, mötessekreterare 
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Bilaga 1 

Deltagarlista och röstlängd vid EBSCO Systems Swedish User Group 

årsmöte 2022. 

Röstlängden presenteras inte på webben pga. GDPR. Kontakta styrelsen 

om du vill se den. 



Bilaga 2 

Verksamhetsberättelse 2021 för EBSCO Systems Swedish User Group 

Verksamhetsåret 2021 fortsatte att präglas av den globala coronaviruspandemi (se mer här: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Coronaviruspandemin 2019%E2%80%932021) och inga fysiska träffar 
hölls under året. Därför anordnade föreningen endast digitala möten via kommunikations

plattformen Zoom. Det gick bra även i år och värdefulla möten kunde hållas på distans. 

Vid EBSCO Systems Swedish User Groups årsmöte 2021-04-16 på Zoom valdes följande 

styrelsemedlemmar: ordförande Cilla Öhnfeldt, Stockholms universitetsbibliotek (omval), Erik Åberg, 

Lunds universitetsbibliotek (omval), Eva Sej myr, Linköpings universitetsbibliotek .(omval), Marie 

Widigson, Chalmers bibliotek (omval), Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek (omval), 

Linda Trygg, Malmö universitetsbibliotek (omval) och Ola Andersson, Luleå universitetsbibliotek 
(omval). 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft webbmöten vid tolv tillfällen: 10/5, 9/6, 17 /8, 21/9, 19/10, 

11/11 och 7 /12 2021 samt 18/1, 15/2, 28/2, 15/3 och 5/4 2022. I skrivande stund är det trettonde 
tillfället planerat till den 20/4 2022. 

Användargruppens förbättringsförslag för de olika EBSCO-systemen har sedan tidigare presenterats i 

en Trello-tavla, https://trello.com/b/PQMMflPK/ebsco-improvement-suggestions. Målsättningen är 

att möjliggöra bättre åtkomst till och kommunikation kring förslagen. Delar av styrelsen hade ett 

möte den 27 maj med Mats Påhlsson och Alma Taawo från EBSCO för att fortsätta diskutera hur 

användargruppen tillsammans med EBSCO kan arbeta vidare med förbättringsförslagen. Tyvärr ledde 

inte heller detta möte vidare till ett aktivt arbete med förslagen från EBSCO:s sida. 

Som uppföljning av en programpunkt under 2021 års användardagar bjöd Malmö universitets

bibliotek in till ett webbinarium den 23 september om länkning och länksyntax i Full Text Finder och 

Holdings Management. Webbinariet, som det bjöds in till via användargruppens e-postlista och 

Slackkanal, var välbesökt och mycket uppskattat av de som deltog. 

Under året har medarbetare på EBSCO bytts ut och därför bjöd styrelsen in användargruppens 
medlemmar in till ett möte den 24 november där representanter från EBSCO presenterade sig. Vi fick 

också en presentation av hur integrationen mellan EDS och olika lärplattformar fungerar. Detta ämne 

följs upp på 2022 års användardagar. 

Den 27 januari i år fick användargruppens medlemmar möjlighet att träffa de amerikanska 

produktägarna för det nya gränssnittet i EDS. Styrelsen hade via e-postlistan och Slackkanalen samlat 

in och sammanställt frågor som produktägarna hade fått i förväg. Vi har även skickat in 

kompletterande underlag i efterhand. Webbinariet var välbesökt, 73 deltagare som mest, vilket tyder 

på att intresset för det nya gränssnittet är stort bland medlemmarna. Efter mötet har svaren på 

frågorna skickats ut på användargruppens e-postlista. 

Mötet om GDPR och OSL inom biblioteksverksamhet var verksamhetsårets mest välbesökta med 95 

deltagare som mest, varav 65 % från akademiska bibliotek. Den 10 februari presenterade Amelia 

Andersdotter, ordförande i föreningen dataskydd.net, vad DSF och OSL är och vilka konsekvenser 

dessa lagar och förordningar får. Tyvärr hade den andra talare, Jerker Ryden som är jurist på Kungliga 

biblioteket, lämnat sent återbud. Mötet avslutades med en frågestund där många deltagare var 

aktiva. Styrelsen tittar vidare på hur vi ska följa upp dessa frågor. 

För kommunikation inom användargruppen har e-postlistan (edsnordicusergroup-at

sub.su.se@lists.su.se) och plattformen Slack (https://ebsconordicusergroup.slack.com/) använts. 



Bilaga 2 

Slack har använts av användargruppen sedan våren 2019 som ett komplement till e-postlistan för att 

ytterligare främja kommunikationen inom användargruppen. 

Användargruppen har också en webbplats: https://www.ub.lu.se/ebsco-systems-nordic-user-group 



Bilaga 3 

Valberedningens förslag på styrelse för EBSCO Systems Swedish User 

Group 2022 

Nuvarande styrelse: 

Cilla Öhnfeldt (ordförande}, Stockholms UB 
Ola Andersson, Luleå UB 
Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek 
Eva Sejmyr, Linköpings UB 
Linda Trygg, Malmö UB 
Marie Widigson, Chalmers bibliotek 
Erik Åberg, Lunds UB 

Valberedningens förslag till ny styrelse: 

Cilla Öhnfeldt (ordförande}, Stockholms UB - OMVAL 
Ola Andersson, Luleå UB- OMVAL 
Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek- OMVAL 
Eva Sejmyr, Linköpings UB - OMVAL 
Linda Trygg, Malmö UB - OMVAL 
Marie Widigson, Chalmers bibliotek- OMVAL 
Erik Åberg, Lunds UB - OMVAL 

Valberedningens ledamöter: Fredrik Atterheim, Biblioteket Högskolan Väst, och Karin Meyer 
Lunden, Biblioteket Högskolan i Gävle. 


