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     2021-06-28 
     Minnesanteckningar 
 
 
 
 
 

EOSC Referensgrupp SUHF 
Minnesanteckningar från arbetsmöte 
 
Dag: Torsdag den 28 juni 2021 
Tid: 16:00 – 17:00 
Plats: Zoom 
Närvarande: Sabina Anderberg, Stockholms universitet (sekreterare); Per Dannetun, Linköpings 
universitet; Kristina Edström, Uppsala universitet; Sverker Holmgren, Chalmers; Hans Karlsson, 
Uppsala universitet; Patrik Magnusson, Karolinska Institutet; Max Petzold, Göteborgs 
universitet; Stacey Sörensen, Lunds universitet; Wilhelm Widmark, Stockholms universitet 
(ordförande).  
 

 
1. Ordförande förklarade mötet öppnat  

  Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.  
 

2. Information om utvecklingen av EOSC och utlysningen till deltagande i Task forces 
Europeiska kommissionen (EG) och den nybildade EOSC-föreningen har undertecknat ett 
MOU – Memorandum of Understanding. Detta markerar starten för det 
samprogrammerade europeiska partnerskapet för EOSC inom ramen för Horizon Europe-
ramprogrammet. EOSC är en nyckelfaktor för att förverkliga EG:s politik för öppen 
vetenskap och tillhandahålla ett gemensamt europeiskt ekosystem där data är 
tillgängliga, tillgängliga, interoperabla och återanvändbara (FAIR). 
 
Utlysning till deltagande till Task Forces medlemmar är öppen och pågår till 30 juli 2021 
kl. 18.00. Sökande kan ansöka att delta i en arbetsgrupp och kommer att väljas ut utifrån 
erfarenhet, kompetens och medlemskapskriterier för den valda arbetsgruppen. Urvalet 
av sökande kommer att äga rum i augusti 2021 och arbetsgrupperna kommer sedan att 
inrättas i september 2021. Alla som tidigare har deltagit i att arbeta fram Draft Charter 
för Task Force måste söka om sina platser. Styrelsen kommer att be samordnarna att 
utarbeta grupper för att hjälpa till med valet av medlemmarna i deras arbetsgrupper. 
 
Viktigt att Sverige deltar i arbetet och söker till de olika grupperingarna. Uppmuntra till 
deltagande. Information och anmälningslänkar är utskickade till lärosätenas EOSC 
kontaktfunktioner för vidare spridning inom lärosätet. 
 
Genom partnerskapet ska EOSC-föreningen årligen ta fram Additional Activities Plan och 
denna måste bli godkänd av EOSC Partnership Board. Föreningen har via 
Vetenskapsrådet bett om uppdragsorganisationernas hjälp med att sammanställa en lista 
över EOSC-medlemmarnas in-kind aktiviteter för 2021, för diskussion i Partnership Board 
den 25 juni. Vetenskapsrådet sammanställde Sveriges EOSC medlemmars förutsedda in-
kind aktiviteter som bidrar till EOSC. 
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3. Kontaktpersoner EOSC vid alla lärosäten 
SUHF kansli har på uppdrag av referensgruppen skickat ut en förfrågan till samtliga 
lärosäten att lämna in namn på kontaktfunktion vid lärosätet för EOSC-frågor. Samtliga 
lärosäten har lämnat in namn på kontaktfunktion.  

 
4. Hur kan vi förtydliga vårt samarbete kring EOSC 

Förslag att lärosätena skriver ett MOU - Memorandum of Understanding, för hur 
samarbetet mellan de svenska lärosätena kring EOSC kan se ut. Ett första steg är att lyfta 
frågan till SUHF:s OS samordningsgrupp. 

 
5. Samordning lärosätena och VR kring EOSC 

Lärosätena behöver förbereda sig på mätmetoder för inrapportering av data. 
 

6. Nästa möte 
   Ordförande kallar till nytt möte via Doodle förslag anpassat till VR:s referensgruppsmöten. 

 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för mötet. 
 
 
Minnesanteckningar  
Sabina Anderberg 


