SLU ua 2018.2.6-1355

PROTOKOLL nr 2
Justerat

Styrgruppens möte den 1 juni 2018
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Plats: Ultuna
Deltagare:
Barbara Ekbom, ordförande
Anders Hedenström (via telefon)
Hanna Silvennoinen (via telefon)
Mari Källersjö
Mikkel P. Tamstorf
Sebastian Diehl

Övriga deltagare:
Stefan Bertilsson, föreståndare
Ida Taberman, biträdande föreståndare
Helene Hagerman, Trossa (§ 16, via video)
Boel Åström, sekreterare
Förhinder:
Johan Bergh

§ 11 Mötets öppnande. Formalia
Beslut:
att fastställa dagordningen, samt
att utse Sebastian Diehl att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 12 Föregående mötes protokoll
Underlag: Protokoll från möte 13 april; fastställd arbetsordning; uppdaterad ärendelista
Påmindes om att huvudmännen ska informeras om arbetsordningens formulering om
styrgruppens beslutsförhet (§ 4 ii) och att systemansvariges roll ska följas upp (§ 8). Vid
mötet den 19 september ska en plan för styrelsens fortsatta möten presenteras 8§ 4 ii).
Meddelades att den första Stämman med huvudmännen i SITES kommer att hållas 24
oktober i Uppsala (styrgruppens ordförande deltar).
Till handlingarna.
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§ 13 Utvärdering av SITES verksamhet
Diskussion. Föredragande: Stefan Bertilsson
Underlag: Rapporter från utvärdering av SITES respektive bibliometrisk analys
Utvärderingsrapporten lyfter bl.a. fram att kärnverksamheten har säkrats och att samarbetet
mellan stationerna har ökat, samt att SITES har medfört att fältbaserad forskning har fått
ökad status. Behov av förnyelse finns, men ny finansiering krävs för att inte äventyra
befintlig verksamhet. SITES rekommenderas att prioritera dataportalen och ett gemensamt
bokningssystem, skapa nätverk av unga forskare, förbättra samsynen när det gäller
nyckeltalsrapportering, mm.
Konstaterades att de stationsvisa rekommendationerna är relativt otydliga och inte ger så
stor vägledning, men att rapporten ger en bra överblicksbild. Det finns ett stort behov av
uppstramning av nyckeltalsrapporteringen så att den blir mer konsistent. Automatiska
nyckeltal är önskvärda, t.ex. antal nedladdningar av data.
Den bibliometriska analysen, som utgår från stationernas listor, visar på en dubblering av
antalet artiklar sedan 2013. Hälften av publiceringen görs i tidskrifter med open access och
citeringsgenomslaget bedöms vara acceptabelt till bra. Analysen visar på få samarbeten
mellan stationerna och få internationella samarbeten jämfört med riksgenomsnittet. Stefans
slutsats är att SITES bör satsa på förstärkt internationellt samarbete och på forskning som
involverar fler stationer. Det är ett stort problem att forskarna inte tackar SITES i
”Acknowledgements”.
Styrgruppen ansåg att analysen har gett nyttig information. Underströks att
stationsföreståndarna behöver uppmanas att trycka på forskarna att tacka SITES (inte
individuella stationer) vid publicering. En färdig formulering för detta finns i SITES
användaravtal. Vidare bör kravet på open access kommuniceras till forskarna.

§ 14 Strategisk plan 2018-2022
Diskussion. Föredragande: Stefan Bertilsson
Underlag: Utkast till Strategisk plan 2018-2022
Förslaget tar sin utgångspunkt i VR:s och SITES egna utvärderingar, VR:s särskilda
villkor, etc. En ny struktur har valts, med konkreta beskrivningar av mål, process för att
arbeta med målen, respektive uppföljning. Syftet är att underlätta inkorporering i de årliga
verksamhetsplanerna. Ett första utkast diskuterades vid föreståndarmötet 24 april och har
sedan omarbetats.
Styrgruppen välkomnar de konkreta skrivningarna men önskade ett kortare dokument och
en mer överskådlig struktur. Den strategiska planen ska fungera både för att redovisa till
VR och huvudmän och som underlag för planering av det egna arbetet. Beskrivningarna av
processer för att arbeta med målen kan eventuellt lyftas ut till ett separat dokument.
Områdenas ordningsföljd bör uttrycka graden av prioritet. Datahantering, långsiktighet och
nyttjande av flera stationer bör lyftas fram. En viss sållning och prioritering bör göras när
det gäller målen. Överlappning mellan vissa områden bör ses över.

2

SITES - protokoll från styrgruppens möte 1 juni 2018

Styrgruppen uppskattar att stationsföreståndarna varit delaktiga i arbetet och står bakom de
tydliga målsättningarna. De fasta målnivåerna i planen ifrågasattes. Nyckeltalen bör länkas
ännu tydligare till planen.
Förslaget att göra en genomlysning av rutiner och processer för kvalitetssäkring och
dokumentation av användarstöd under 2020 välkomnades.
Större tydlighet efterlystes när det gäller prioritering av ansökningar om att använda SITES
(olika mål kan stå i konflikt med varandra; vem/vilken nivå ansvarar för prioritering, etc.).
Styrgruppen anser att termen ”associering” ska förbehållas samarbete som etableras efter
ansökan och prövning på SITES-nivå. Utvidgat samarbete inom ett specifikt tematiskt
program bör kallas ”att engagera fler stationer”.
Vid föreståndarmötet den 24 maj enades man om att de befintliga tematiska satsningarna
bör kallas ”tematiska program”. Styrgruppen påpekade att detta begrepp måste införas
genomgående i kommunikationsaktiviteterna. Man önskar också en formell definition av
begreppet, liksom av ”associerad station” och ”funktion” (definitionerna kan infogas i
planens inledning).
Styrgruppen stöder målsättningen att öka antalet associerade stationer. Det bör tydligt
framgå i planen att detta mål gäller för perioden 2018-2022, inte att engagera fler
huvudmän.
Man stöder principen att den strategiska planen även täcker kommunikation. Som en
konsekvens ska frågan om upphävande av den tidigare antagna Kommunikationsstrategin
behandlas vid mötet den 9 augusti.
Under mötet gjordes ett antal konkreta tillägg, strykningar och modifieringar av specifika
formuleringar i dokumentet enligt styrgruppens önskemål.
Stefan välkomnade ytterligare skriftliga kommentarer till senast 4 juni. En uppdaterad
version av planen kommer att skickas ut 8 juni till styrgruppen, föreståndarna och
huvudmännen, med önskemål om synpunkter senast 1 juli.
En slutlig version ska skickas till styrgruppen 1 augusti, inför beslutsmötet 9 augusti.
Eventuella frågor och synpunkter av principiell karaktär bör skickas till Stefan i förväg
med kopia till hela styrgruppen.
Styrgruppen uttryckte att man var mycket nöjd med dagens utförliga diskussion.
§ 15 Nyckeltal för uppföljning och rapportering
Diskussion mot bakgrund av föregående punkt. Föredragande: Stefan Bertilsson, Ida
Taberman. Underlag: Förslag till nyckeltal
Bordlades p.g.a. tidsbrist. En ny version ska utarbetas i samband med färdigställandet av
den strategiska planen.
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§ 16 Kommunikationsplan för 2018
Beslut. Föredragande: Hélène Hagerman
Underlag: Förslag till kommunikationsplan
Hélène presenterade förslaget och förtydligade att språket i kommunikationsarbetet primärt
är engelska.
Från styrgruppen kommenterades att planen är omfattande och att det kan bli svårt att hinna
med allt under återstående delen av året. Stefan och Hélène förklarade att avsikten är att
komma igång med alla aktiviteter men genomföra dem med olika ambitionsnivå.
Prioritering av arbetsinsatser görs vid månadsvisa avstämningar mellan SITES och Trossa.
Stefans bedömning är att filmer och löpande förvaltande har högst prioritet i nuläget. Ett
önskemål framfördes om att även prioritera utvärdering av forskarnas erfarenheter under
förutsättning att det är enkelt att genomföra.
Planeringen av den forskarkonferens som ska hållas under 2019 ska inledas med att
målgrupp och syfte identifieras. Stefan och Hélène tar gärna emot inspel om
uppläggningen. Från styrgruppens sida framfördes en idé om ett nordiskt nätverksmöte.
En nyhet i planen är att en rutin ska utarbetas för efterlevnad av den nya lagstiftningen om
skydd av personuppgifter (GDPR). Styrgruppen godkände att SITES hanterar
personuppgifter rörande styrgruppen.
Beslut:
att godkänna kommunikationsplanen för 2018.
§ 17 Internationell samordning
Information. Föredragande: Stefan Bertilsson
På förfrågan från Vetenskapsrådet har SITES anmält intresse av att delta i en kommande
svensk-sydkoreansk utlysning om finansiering för att utnyttja infrastruktur i annat land.
ESFRI väntas fatta beslut i juni om eLTER:s ansökan. Ulf Grandin, koordinator för LTER
Sweden, är positiv till samordning med SITES. Formerna för detta ska diskuteras vidare.
Stefan avser att lägga fram ett konkret förslag vid septembermötet.
§ 18 Datahantering - lägesrapport
Information/Diskussion. Föredragande: Stefan Bertilsson
Stefan kommer att träffa representanter för SITES dataportal och ICOS för diskussion om
det fortsatta arbetet. En grupp för standardisering av metadata har tillsatts och kommer att
ledas av Ola Langvall, Asa. Stefan och Ida har träffat representanter från Umeå universitet
för att sondera möjligheten att använda en ansökningsportal som baseras på Interact-GIS.
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§ 19 Uppföljning av tematiska satsningar
Information. Föredragande: Stefan Bertilsson
Utgick då ingen ny information fanns.
§ 20 Övrig lägesrapport från sekretariatet
Information. Föredragande: Ida Taberman, Stefan Bertilsson
Ida kommer att lämna SITES under sommaren eftersom hon fått en ny tjänst vid SLU.
Styrgruppen gratulerade Ida och tackade för hennes uppskattade insatser inom SITES.
Stefan kommer att göra en kravprofil inför rekryteringen av en efterträdare och välkomnar
synpunkter från styrgruppen när det gäller lämplig kompetensprofil.
§ 21 Nästa möte
Torsdag 9 augusti, kl. 13.00-15.00 (telefonmöte).
Onsdag 19 september, heldag på Erkenlaboratoriet (exakta tider meddelas senare).
§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§ 23 Avslutning

_____________________________
Boel Åström
Sekreterare

_____________________________
Barbara Ekbom
Ordförande

___________________________
Sebastian Diehl
Justeringsperson
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