2020-11-05
Minnesanteckningar

EOSC Referensgrupp SUHF
Minnesanteckningar från arbetsmöte
Dag: Torsdag den 5 november 2020
Tid: 17:00 – 18:00
Plats: Zoom
Närvarande: Sabina Anderberg, Stockholms universitet (sekreterare); Per Dannetun,
Linköpings universitet; Kristina Edström, Uppsala universitet; Koraljka Golub,
Linnéuniversitetet; Sverker Holmgren, Chalmers; Patrik Magnusson, Karolinska Institutet,
Beatrice Melin, Umeå universitet; Max Petzold, Göteborgs universitet; Katrine Riklund, Umeå
universitet; Stacey Sörensen, Lunds universitet; Wilhelm Widmark, Stockholms universitet
(ordförande).
Inbjudna: Representanter från Umeå universitet, Karolinska Institutet, Chalmers, SND
(värduniversitet Göteborgs universitet) och SNIC (värduniversitet Uppsala universitet) som har
ansökt om medlemskap i EOSC

1. Ordförande förklarade mötet öppnat
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.
2. Presentation av deltagare
Presentation av mötesdeltagare.
3. Organisering av samordningen mellan svenska lärosäten som är medlemmar i

EOSC
Förslag på gemensamma avstämningsmöten. SUHF:s EOSC referensgrupp
adjungerar representanter från de lärosäten som har ansökt om enskilt
medlemskap i EOSC.
4. Samordning av processen med nomineringar inför General Assembly 17/12.
Lärosätena kan nominera en kandidat till en av de åtta direktörsplatserna inom
EOSC. Nomineringen ska vara inlämnad senast den 20/11.
Samtliga representanter var eniga om att nominera Wilhelm Widmark som
kandidat. Astrid Söderbergh Widding i egenskap av rektor vid SU och SUHF:s
ordförande kommer att formulera ett stödbrev för nomineringen. Deltagarna
från de andra universiteten hör med sina rektorer om de är villiga att
underteckna stödbrevet. Information om nomineringen lämnas till URFI och
Huvudmannarådet.
5. Samordning med Vetenskapsrådet, Formas och ESS
Förslag att bjuda in representanter från Vetenskapsrådet, Formas och ESS i
egenskap av deras ansökan om medlemskap i EOSC.
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Wilhelm Widmark kontaktar ovan nämnda aktörer.
6. Organisera ett seminarium om EOSC
Förslag att anordna ett seminarium på policynivå för att sprida ytterligare
kunskap och information om EOSC. Seminariet är en uppföljning till det webinar
som SUHF och Vetenskapsrådet anordnade våren 2020.
Chalmers via Sverker Holmgren åtog sig att vara värd för seminariet och med
stöd från referensgruppen utarbeta seminariets innehåll och upplägg.
7. Nästa möte
Ordförande kallar till nytt möte via Doodle förslag.
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för mötet.
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