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     2022-01-13 
     Minnesanteckningar 
 
 
 
 
 

EOSC Referensgrupp SUHF 
Minnesanteckningar från arbetsmöte 
 
Dag: Torsdag den 13 januari 2022 
Tid: 11:00 – 12:00 
Plats: Zoom 
Närvarande: Sabina Anderberg, Stockholms universitet (sekreterare); Kristina Edström, 
Uppsala universitet; Koraljka Golub, Linnéuniversitetet; Sverker Holmgren, Chalmers; Patrik 
Magnusson, Karolinska Institutet, Gustav Nilsonne, Karolinska institutet; Wilhelm Widmark, 
Stockholms universitet (ordförande). 
 

 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat  
    Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.  
 

2. Information EOSC  
Vid EOSC Extraordinary 3rd General Assembly möte 10/12 2021 röstade 
Vetenskapsrådet i sin roll som ”mandated organisation” för Sverige nej till 
justeringen av stadgarna. SUHF EOSC referensgrupp anser att Vetenskapsrådet 
borde ha diskuterat frågan med de svenska EOSC lärosätesmedlemmarna innan 
mötet och röstning. Vetenskapsrådet har i sin representation inom EOSC dubbla 
roller då de även ingår i Steering Board. 
Det är viktigt att det finns en gemensam och tydlig strategi för Sveriges aktörer 
och medlemmar i EOSC arbetet, och att det inte bedrivs på tjänstemannanivå. 
 

3. Uppdrag ”Handlingsplan för lärosätena” 
Utkast ”Handlingsplan för lärosätena” ska presenteras för referensgruppen på 
nästa möte innan utkastet skickas till SUHF styrgrupp inför styrelsemöte 23/2. 
 

4. Aktiviteter inom referensgruppen kopplade till EOSC 
 
Gemensam plattformsyta för att dela information 
Via SND Basecamp finns numer en gemensam arbetsyta/plattform för att dela 
information/synpunkter/idéer inom ramen för EOSC arbetet i Sverige. Alla som 
är involverade i frågor kring EOSC i Sverige kan delta. 
 
Artikel  
En gemensam artikel som belyser behovet av Sveriges engagemang i EOSC 
kommer att utformas och skickas till bland annat tidningen Curie. 
 
EOSC utlysningar 
Sammanställning av utlysningar inom Horisont Europa har via Vetenskapsrådet 



2 (2) 

 

skickats ut i relevanta informationskanaler. Varje programområde tilldelas 
nationella kontaktpersoner (NCP:er). Deras uppgift är att hjälpa och guida dem 
som vill delta i Horisont Europa. 
 
SUHF har även distribuerat informationen till SUHF EOSC kontaktnätverk. 
 

5. Nästa möte 
Nytt möte blir i början på februari. Doodle skickas ut. 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för mötet. 
 
 
Minnesanteckningar  
Sabina Anderberg 


